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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 .وبه نستعين ، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 كتاب القضاء
 . الفصل واحلكم : القضاء يف اللغة 

 . تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات : يف االصطالح الفقهي 
 وهبذا يتفق القاضي مع املفيت يف تبيني احلكم الشرعي ، وإن كان املفيت أوسع دائرة" شرعي تبيني احلكم ال" 

 . منه يف تبيني احلكم الشرعي وذلك ألن القاضي إمنا يبني احلكم الشرعي يف املسائل املتنازع فيها 
 . وأما املفيت فإنه يبينها يف املسائل املتنازع فيها ويف غريها 

م بيتاحلكم الشيترعي وأميتا القاضيتي ليتز  يفرتق هبذا القيد املفيتيت عيتا القاضيتي فيتإن املفيتيت ال ي  " إللزام به وا: " ويف قولنا 
 . فإنه يلزم به 

 ]وهو فرض كفاية  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 فالقضاء فرض كفاية ؛ ألن الناس ال يستقيم أمرهم إال به وهل يتعني على أحد أن يتوىل القضاء ؟ 

مل يكيتيتا يف اإلقليتيتيم أو يف املنطقيتيتة أو يف البليتيتدة ميتيتا فيتيتإذا ذليتيتك إال أال يكيتيتون هنيتيتاق ميتيتا يقيتيتوم بيتيته سيتيتوا  ، ال يتعيتيتني 
 .  فواب  عليه أن يقوم به فهو فرض عني عليه يقوم بالقضاء وقد توفرت فيه شروطه ، سوى هذا العامل  

 . إذن القضاء يف األصل فرض كفاية لكا قد يتعني 
 ا أن يتوىل القضاء أم ال ؟ فإن كان غري متعني فهل يس

 : قوالن ألهل العلم مها روايتان اإلمام أمحد 
منن ولنى القضناء فقند  ببنر ب ينر : ) قال  مبا روى األربعة أن النيب : واستدلوا ، أنه ال يسا : القول األول 

 . واحلديث حسنه الرتمذي وهو كما قال ( سكين 
القضاة ثالثة اثنان في النار وواحد فني النننة ، رجن  : ) قيتال  مبا روى اخلمسة أن النيب : أيضاً واستدلوا 

عرف الحق فقضى به فهو في الننة ، ورج  عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في الننار ، 
 ( . ورج  لم يعرف الحق فقضى للناس على جه  فهو في النار 

تي علنى القايني العندل سناعة ينو  أننه لنم سني : ) قيتال  واستدلوا حبديث ضعيف يف مسند أمحد أن النيتيب 
 . ( يقض بين الناس في تمرة 

كنان يتنولى القضناء ، وخن الفناءر الرا ندين كنان : )  يدل على ذلك أن النيتيب ، أنه سنة : والقول الثاين 
 . القضاء  نولذلك كان خيار الناس وفضالئهم يف القرون املفضلة يتولو ( يتولونه
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 . املسألة وأنه مستح   يف هو القول الراجروهذا 
فليس فيهما أنه ليس بسنة ، وإمنا فيهما ميتا ييتيا القاضيتي : وأما الدليالن اللذان استدل هبما أهل القول األول 

 . ما املخاوف يف قضائه ، فإنه خيشى عليه الرغبة أو الرهبة أو اجملاملة أو احملاباة 
 . نه على نفسه ما هذ  املخاوف فال وأما أن يكون ما تأهل للقضاء ال يستح  له ذلك مع أم

 . أنه سنة  القولين أرجر: إذن 
والوابيتيت  يف والييتيتة القضيتيتاء اداذهيتيتا دينيتيتاً وق ربيتيتة فإليتيتا ميتيتا أفضيتيتل القربيتيتات وإمنيتيتا فسيتيتد حيتيتال : " قيتيتال شيتيتيس اإلسيتيتالم 

 هيت . أ " األكثر بطل  الرئاسة واملال فيها 
 . الناس وإقامة العدل بينهم  فهو إذن ما أفضل القربات ملا فيه ما فصل النزاع بني

 ]يلزم اإلمام أن ينصب في ك  خقليم قايياً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 . ففرض على اإلمام أن ينص  يف كل إقليم ما األقاليم اإلسالمية قاضياً يقضي بني الناس 

 ]ويختار أفض  من يندر علماً وورعاً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
والواب  عليتى النيتاظر أن خيتيتار  –أي اإلمام ناظر للمسلمني  –ر اإلمام أفضل ما جيد  علماً وورعاً ، ألنه خيتا

 . األصلح 
 ]وي مرر بتقوى ، وأن يتحرى العدل وينتهد في خقامته  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

رى العدل وابتهد يف الوصيتول إلييته فإنيته وما عمل مبا ميكنه مل يلزمه ما يعجز عنه فإذا حت ": قال شيس اإلسالم 
 .  "معذور عند اهلل عز وبل فيما يعجز عنه 

 . فما حتر ى وابتهد فإنه ال أمث عليه بعد ذلك 
خ ا أجتهنند الحنناكم ف صنناب فلننه أجننران وخ ا أجتهنند : )  -فيميتيتا تبيتيتا يف الصيتيتحيحني  - وليتيتذا قيتيتال النيتيتيب 
 . ( ف اط  فله أجر 

 . ( ما أسمع  خنما أقضي بنحو: )  وقال 
 ]وليتك الحكم أو قلدتك ونحور : فيقول  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ا يكون هذا يف رئيس القضاة وحنو أي اإلمام األعظم ، وما ينوب عنه يف توليته الناس القضاء كم: فيقول 
 .  تدل على توليه القضاء وليتك احلكم أو قلدتك وحنو  ما األلفاظ اليت: فيقول ملا يريد أن يوليه القضاء 

 .فكل قول يدل على توليه القضاء فإنه يعمل به
 
 ]ويكاتبه في البعد  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
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يكاتبيته بيتذلك ، أي يكتيت  اإلميتام األعظيتم أو ميتا يقيتوم مقاميته ، يكتيت  ليته ورقيتة فيهيتا توليتيته فإنيته فإذا كان بعييتداً 
 . فكذلك تولية القضاء لوكالة جتوز كتابةً القضاء ، وهذا كالوكالة ، فكما أن ا

وما يذكر  املؤلف مبيت  . مث شرع املؤلف يف بيان ما يستفاد ما والية القضاء أي األعمال اليت يقوم هبا القاضي 
 . على ما برت به العادة عندهم 

حنق لبعضنهم وتفيند ويينة الحكنم العامنة الفصن  بنين الخصنوم ، وأان  ال [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 ]من بعض ، والنظر في أموال غير الرا دين 

 . أي النظر يف أموال السفهاء والصبيان  
 ]والحنر على من يستوجبه لسفه أو فلس  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . فما استوب  احلجر عليه لفلس أو سفه فإنه يتوىل ذلك القاضي 
 ]ي وقوف عمله ليعم  بشرطها والنظر ف [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . أي النظر يف أوقاف اإلقليم الذي هو فيه 
 ]وتنفي  الوصايا ، وتزويج من ي ولي لها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ( نروا فالسلطان ولي من ي ولي له تا فإن : ) كما تقدم يف احلديث 
ة النمعنة والعيند ، والنظنر فني مصنالر عملنه بكنف وخقامة الحدو  وخمامن [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 ]األ ى عن الطرقات وأفنيتها 
 .سع أمام الداريتوالفناء ما 

 ] ونحور [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 .  الزكاة يبما أخذ اخلراج وب

ذليتك هذا يستفاد ما الوالية يف عصر املؤلف ، وليس لذلك حد شرعي كما قال ذلك شيس اإلسالم بل مربع 
 . إىل األلفاظ والعرف 

 . وحنا يف عرفنا ال يتسع كل ما ذكر  املؤلف للقضاة بل منه ما يكون هلم ومنه ما ال يكون هلم 
اإلميتام يستفاد ما والية القضاء عندهم ما ذكر  املؤلف هنا إال أن يستثىن شيء ما ذلك ، كيتأن ي نصيت  : إذن 
ة العييتيتيتد واجلمعيتيتة وحنيتيتيتو ذليتيتيتك ومربيتيتيتع ميتيتيتا يسيتيتيتتفاد ميتيتيتا الوالييتيتيتة إىل إلماميتيتيت جليتيتيتيب الزكيتيتيتاة ، أو أن ينصيتيتيت  ربيتيتيتالً  عيتيتامالً 

 . األلفاظ والعرف 
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ويننو  أن ينولي عمنوم النظنر فني عمنوم العمن  ، وينولي ااصناً فيهمنا أو  [: قال المؤلف رحمنه اهلل تعنالى 
 ]في أحدهما 

 : فاألحوال أربعة 
 . موم النظر يف عموم العمل يويل ع" وهو اإلمام األعظم " أن يويل املويل : احلال األوىل 

أي أن يولييتيتيته عميتيتيتوم النظيتيتيتر يف املسيتيتيتائل املتنيتيتيتازع فيهيتيتيتا وميتيتيتا يتصيتيتيتل فيهيتيتيتا ميتيتيتا املسيتيتيتائل اليتيتيتيت تقيتيتيتدم ذكرهيتيتيتا ، يف عميتيتيتوم 
 . العمل
 . قد وليتك سائر األحكام يف سائر البلدان وهذ  أعالها : فيقول 

 " . أي إقليم خاص " عمل خاص  أن يوليه خاصاً فيهما ، أي يوليه نظراً خاصاً يف: احلال الثاين 
أنيتيتا ويل أميتيتر النكيتيتاح يف اإلقليتيتيم الفيتيتالين فهنيتيتا والييتيتة النكيتيتاح نظيتيتر خيتيتاص ، واإلقليتيتيم الفيتيتالين :  -ميتيتثالً  –فيقيتيتول 

 . عمل خاص 
 . أن يكون النظر عاماً واإلقليم خاصاً : احلال الثالث 
سيتائر األحكيتام عميتوم يف : " كثيتري ، فقوليته وليتك سائر األحكام يف اإلقليتيم الفيتالين وهيتذا هيتو ال: كأن يقول له 

 ". النظر
 . خصوص يف العمل " يف اإلقليم الفالين : " وقوله 

 . أن يكون النظر خاصاً والعمل عاماً : احلال الرابع 
 . وليتك أمور األنكحة يف سائر البلدان : كأن يقول 

 . ملراد بالعمل هنا أي األقاليم أي عموم النظر يف األحكام وا" عموم النظر : " إذن املراد بقوله 
 ]ويشترط في القايي عشر صفات  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . هنا شرع يف الشروط اليت يشرتط يف القاضي 
 ]كونه بال اً عاقالً   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . االتفاق صح أن يكون والياً وهذا بيأي مكلفاً ألن غري املكلف حتا والية غري  فال 
 ] كراً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

روا  ( ي يفلننر قننوم ولننوا أمننرهم امننرأة : )  ألن األنثيتيتى ال يصيتيتح أن تتيتيتوىل والييتيتة يف اإلسيتيتالم ، لقيتيتول النيتيتيب 
 . البخاري 

 . دود لصحة شهادهتا جيوز ذلك يف باب األموال وحنوها أي دون احل: وقال أبو حنيفة 
 . نص فال عربة به وهذا نظر خيالف ال
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 . أن املرأة ال يصح أن تتوىل القضاء ال يف األموال وال يف احلدود  فالصحير
 ]حراً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ألن العبد مشغول خبدمة سيد  : قالوا 
 . ملنع إذ ما ذكرو  ال يقوى على األن  أظهرأنه يصح وهذا : واختار ابا عقيل وأبو اخلطاب ما احلنابلة 

 ]مسلماً عديً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 . وهذا باالتفاق فالعدالة شرط يف القاضي  وي ينال عهدي الظالمين  : لقوله تعاىل " عدالً " 

ييتيتيتويل األنفيتيتيتع ميتيتيتا الفاسيتيتيتقني : فكميتيتيتا قيتيتيتال شيتيتيتيس اإلسيتيتيتالم ابيتيتيتا تيمييتيتيتة  -أي عنيتيتيتدما يعيتيتيتدم العيتيتيتدل  –وعنيتيتيتد العيتيتيتدم 
يل األمثل فاألمثل وذكر أن ذليتك ظيتاهر كيتالم أمحيتد وغيتري  ، وذليتك ألن الشيتروط تعتيترب حسيت  وأقلهما شراً ، فيو 

 . اإلمكان ، فإن مل يوبد عدل فإنه يويل ما الفساق أعدهلم وأنفعهم 
 . وهذا شرط ظاهر ، وال خالف فيه بني أهل العلم " مسلماً " 
 ]سميعاً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . مسيعاً فإنه ال يسمع كالم املتخاصمني ألنه أن مل يكا 
 ]بصيراً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . املدعي ما املدعى عليه يز ألن األعمى ال مي
 ]متكلماً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ألن إشارته قد ال تعلم و ألن األخرس ال ينطق باحلكم ؛ 
 . شروط كمال وليسا شروط صحة يف هذ  الشروط الثالتة ألا  والراجر

 " وقيل ال يشرتطان : " أما السميع والبصري فقال صاح  اإلنصاف 
قياس املذه  جيوز كميتا جتيتوز شيتهادته ألنيته ال يعيتوز  إال عيتني اخلصيتم و " و قال شيس إلسالم يف قضاء األعمى 

 .ال يتاج إىل ذلك
 . كونه قاضياً   مذه  الشافعي ، وأن األخرس جيوزيف وأما األخرس فهو قول 

 . ع ميكا أن تكت  له القضية فيقضي فيها يوهذا ظاهر وذلك ألن غري السم
 . وغري البصري ميكا أن ينص  تقات عند  يبينون له الناس فيعرفونه باملدعي ما املدعى  عليه 

 . واألخرس الذي ال يتكلم ميكنه أن يكت  ، أو أن يكون عند  ما يعرف إشارته 
 ]  منتهداً  [: حمه اهلل تعالىقال المؤلف ر   

 . وحكى ابا حزم اإلمجاع على ذلك 
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 . إىل أنه ال يشرتط : وذه  أبو حنيفة 
خ ا اجتهند : )  وقيتال  وأن أحكم بيننهم بمنا أننزل اهلل  : قال تعاىل . على اشرتاط ذلك دالة األدلة و 

 . ( الحاكم ف صاب فله أجران وخ ا اجتهد ف اط  فله أجر 
 . ( ورج  عرف الحق فقضى به : ) يف ذكر القاضي الذي هو أحد تالتة قضاة قال  - : وقال 

 . فيشرتط أن يكون جمتهداً 
ألنيته ليتيس  ، ضيتعيف بيتداً ألن املقصود ما ذلك فصيتل النيتزاع وهيتذا قيتول : وأما أبو حنيفة فلم يشرتط ذلك قال 

 .  اهلل وسنة رسوله املقصود فصل النزاع فحس  ، بل املقصود فصل النزاع باحلق بكتاب 
 ]ولو في م هبه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

ن يكيتم باملقيتدم ميتا بيتأفيشيترتط أن يكيتون جمتهيتداً وليتو يف امليتذه  أي  ، وهذ  إشارة إىل خيتالف أي لضرورة ، 
ن و الصيتيتيتحيح القيتيتول ا خيتيتيتر و أ" ، قيتيتال الشيتيتيس بميتيتيتد بيتيتا إبيتيتراهيم وليتيتيتو اعتقيتيتد أن احليتيتق خالفيتيتيته : امليتيتذه  قيتيتالوا 

 ً".احلاكم ال يكم مبا خيالف اعتقاد  أبدا 
هيتذا يف غاييتيتة الضيتعف وهيتو مبيت  عليتى قيتول ضيتعيف بيتداً وهيتيتو  ": وهيتذا  كميتا قيتال الشيتيس عبيتد اليترمحا السيتعدي 

ييتدل علييته   ملدم عنيتد أئميتة امليتذه  ، قيتال وهيتذا قيتول قيتوبوب االلتزام مبذه  ما املذاه  األربعة ، واألخيتذ بامل
 .  "بل األدلة تدل على بطالنه  كتاب وال سنة وال إمجاع

 .وهذا ما يقرر  شيس اإلسالم ، واألدلة املتقدمة تدل على بطالنه 
 فإن ألزم السلطان بالقضاء يف مذه  ما املذاه  فما احلكم ؟ 

 . أ هيت " فهذا شرط باطل ألنه خيالف كتاب اهلل عز وبل : " قال شيس اإلسالم 
 . وأما توليته للقضاء فتكون صحيحة 

 ولكا أن اشرتط السلطان ذلك فهل يتوىل ما هو أهل لالبتهاد أم ال ؟
ليتزام السيتلطان بيتذلك فإنيته ينبغيتي ليته أن يقضيتي أي أل" لكا إن مل ميكنه إال أن يقضي به : " قال شيس اإلسالم 

 .بذلك املذه  وذلك تقدمياً ألدىن املفسدتني ، وخروباً ما أعالمها 
، لكيتا عنيتد لك كيتذالعدالة والديا كان ذلك دفعيتاً أن يتيتوىل القضيتاء ميتا ليتيس  فإذا توىل وهو ما أهل االبتهاد و 

 ، " و عليه العمل ما مدة طويلة و إال تعطلا أحكام الناس " الضرورة يوىلى املقلد قال يف اإلنصاف 
 ".يويل عدل املقلديا و اعرفهم بالتقليد أي لعدم جمتهد" و قال شيس اإلسالم 
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اثنان منهما رجالً يصلر للقضاء نف  حكمه في المال  حكموخ ا  [: تعالىقال المؤلف رحمه اهلل   
 ] اوالحدو  واللعان وغيره

، وأيضاً  يف مذه  أكثر الفقهاء ، فإذا ح كَّم اتنان بينهما ربالً ، وهذا الربل يصلح للقضاء بأنه ينفذ حكمه
 .ز نقض حكمه فيما ال ينقض و ال جيو يلزم قاضي البلد هبذا احلكم ، هذا هو مذه  أكثر الفقهاء 

، و لكيتيتل واحيتيتد منهميتيتا الربيتيتوع قبيتيتل الشيتيتروع يف وذليتيتك أللميتيتا تعاقيتيتدا عليتيتى الرضيتيتا حبكميتيته وهيتيتو ميتيتا أهيتيتل القضيتيتاء 
يف قصيتة أ   –ويف سيتنا أ  داود  أيها الل ين آمنوا أوفوا بالعقو   يا : قد قال تعاىل  واحلكم ال بعد  ، 

إن قيتيتومي إذا اختلفيتيتوا يف شيتيتيء أتيتيتوين فحكميتيتا : " فقيتيتال  ه النيتيتيب أنيتيته كيتيتان ي كيتيتىن أبيتيتا احلكيتيتم فسيتيتأل –شيتيتريح 
 ( " .ما أحسن ه ا : )  بينهم فرضي كال الفريقني فقال النيب 

فقيتد تعاقيتدا  أيها ال ين آمنوا أوفوا بنالعقو   يا : ا فلزمهما ذلك ، ألن اهلل عز وبل يقيتول يقد تراض: إذن 
وهيتيتو يف املشيتيتهور يف ، .هبيتيت ى شيتيترع فكيتيتان عليتيتى القاضيتيتي أن يليتيتزمعليتيتى الرضيتيتا فلزمهميتيتا ذليتيتك وهيتيتو حكيتيتم مبيتيت  عليتيت

يف امليتيتال ، واحليتيتدود واللعيتيتان ، وغريهيتيتا لكنيتيته ال ينفيتيتذى ألن التنفييتيتذ إىل اإلميتيتام ، وإذا نفيتيتذَّ كيتيتان يف ذليتيتك : امليتيتذه  
 .افتيات على السلطان 

 .بل هو يف املال خاصة : وقال القاضي ما احلنابلة 
، د واللعيتان كميتا هيتي تابتيتة يف امليتالذليتك ألن العليتة تابتيتة يف احليتدو  ويف املشهور  ما ذه  إليه احلنابلة والصحير

فقد تعاقدا على الرضا وهو ميتا أهيتل القضيتاء فوبيت  عليهميتا أن يلتزميتا حبكميته فهيتو هلليتربز عيتا اهلل عيتز وبيتل وعيتا 
 .دينه

 آ اب القايي باب
 .فآداب القاضي هي أخالقه ، أخالقه : يع  
  ]ينب ي  [: تعالى قال المؤلف رحمه اهلل  

 .لفظة ينبغي عند الفقهاء مبعىن يستح  
  ]أن يكون قوياً من غير عنف  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 .لئال يطمع فيه الظامل 
  ]ليناً من غير يعف  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

حليتق فييتديل حبجتيته ويوضيتح بينتيته ، ه صيتاح  ابيتمل يه انالوصيتف نفيتإذا ابتميتع فييته هيتذا، لئال يهابه صاح  احلق 
 .وال يطمع فيه الظامل بل يهاب أن يتكلم بني يديه بغري حق 
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  ]حليماً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 .لئال يغض  على خصٍم فيحكم بغري احلق 

  ] ا أناة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 .قضائه أي ذا تؤدة وعدم تسرع ، فليس متسرعاً مستعجالً يف

  ]وفطنة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 .ال عليه تأي صاح  فطنة لئال يرى احملق مبطالً ، واملبطل بقاً بسب  عدم الفطنة ، ولئال خيدع وي  

  ]وليكن منلسه في وسط البلد فسيحاً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 . لد على التساوي كل أهل الب ليكا جملسه يف وسا البلد ليمضي إليه

 . وإن كان يف قرى فإنه يكون يف وسطها أي يف القرية املتوسطة 
 . ألن ذلك أشرح لصدر  ، وله أتر يف حسا نظر  وحسا تصور  " فسيحاً " 
  ]ويعدل بين الخصمين   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . وجي  أن يعدل بني اخلصمني كما قال الشراح : هنا 
  ]و اولهما  هومنلس هولفظ هفي لحظ [: لف رحمه اهلل تعالىقال المؤ   

سيتيتا النظيتيتر إىل يأي يف نظيتيترة ، فينظيتيتر إليهميتيتا نظيتيترة واحيتيتدة ال :  هفيجيتيت  علييتيته أن يعيتيتدل بيتيتني اخلصيتيتمني يف حلظيتيت
، و ال يقبل عليه بنظر  دون خصيتمه ليتئال يكيتون النظر إىل ا خر ، بل ينظر إليهما نظراً واحداً  ءويسي امهاإحد
 .قلبه انتصارة إىل ذريع
أي يف إبابتيتيتيته السيتيتيتالم ويف السيتيتيتؤال وحنيتيتيتو ذليتيتيتك فيكيتيتيتون عيتيتيتادالً يف ألفاظيتيتيته اليتيتيتيت يوبههيتيتيتا أو جيييتيتيت  "  هويف لفظيتيتيت" 

 . اخلصوم هبا 
 . دونه  سريف يف جملشفيكونان يف جملس متساٍو فال يضع الشريف يف جملس وغري ال" أو جملسه " 

بعد منه ، بل يكونان على دربة واحدة يف األوجيعل ا خر يف اجمللس  حدمها إىل اجمللس األدىن إليه ،أوال يقدم 
 . اجمللس 

 . بأن يدخال مرة واحدة ، أو أن يقدم أحدمها ا خر بالدخول " ودخوهلما " 
 . أما أن يقدم القاضي أحدمها بالدخول فال 

 . ما ويف جملسه ويف دخوهل هولفظ هيعدل بينهما يف هذ  األمور األربع يف حلظ: إذن 
 . ويستثىن ما ذلك ما إذا كان أحدمها مسلماً وا خر كافراً فإن املسلم يقدم يف اجمللس : قالوا 
 . بل جي  عليه أن جيعلهما يف دربة واحدة يف جملسهما وغري ذلك  –كما يف اإلنصاف   -: وقيل 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( قضاءلكتاب ا) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

 هللا  ة الحمد حف حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

11 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 . وذلك لثبوت العلة هنا ، كثبوهتا هناق  هو األظهروهذا 
إنيتيته إذا مل يعيتيتدل يف هيتيتذ  األميتيتور األربيتيتع كيتيتان ذليتيتك سيتيتبباً النكسيتيتار قليتيت  ا خيتيتر : ائل األربيتيتع والعليتيتة يف هيتيتذ  املسيتيت

 . وضعفه عا القيام حبجته 
وهذ  العلة يشرتق فيها الناس ال فرق بني ما إذا كان اخلصوم مسلمني ، أو كان بعضيتهم مسيتلماً وبعضيتهم كيتافراً 

 . ستوي فيه املسلم والكافر واهلل أعلم ، فاملعىن واحد ، فإن إجياب إيصال احلق إىل صاحبه ي
وينب ني أن يحضنر منلسنه فقهناء المن اهب ، ويشناورهم فيمنا يشنك   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

  ]عليه
فينبغي أن جيمع فقهاء املذاه  الذيا يف بلد  ، فيكون يف اجمللس فقيه حنفي وفقيه مالكي وفقيه شافعي وفقيه 

 . شيء عرض ذلك عليهم واستشارهم هذا هو املشهور يف املذه  شكل عليه أ، فإذا  حنبلي
ويف ذليتيتك نظيتيتر ؛ وذليتيتك مليتيتا يرتتيتيت  عليتيتى ذليتيتك ميتيتا إفشيتيتاء السيتيتر ، فإنيتيته قيتيتد تكيتيتون بعيتيتض القضيتيتايا فيهيتيتا سيتيتر للنيتيتاس 

 . فشاء األسرار إفحضور هؤالء الشك أنه يؤدي إىل 
طبيتة ، فقيتد يقيتف بيتني ييتدي فقهيتاء ميتا قيتد يضيتعف صيتاح  احليتق ميتا اإلدالء حبجتيته ، فتصيتبح وكأليتا خ: وتانياً 

 . املذاه  األربعة هذا جيعله يف هيبة عظيمة ، فقد ال يظهر حجته 
وهيتذا ميكنيته أن يفعليته بيتأن ييتؤخر احلكيتم ، والعلة اليت يذكرولا هي أنه قد يشيتكل علييته بعيتض الشيتيء فيستشيترهم 

 .ايف القضية حىت يرابع كت  أهل العلم ، وحىت يستشري أهل العلم املعاصري
  ]ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

هو الغض  الذي يشغل الفكر ، ويؤدي يف الغال  إىل عدم تصيتور املسيتألة ، وعيتدم تطبيقهيتا : والغض  الكثري 
 . الشرعية  دلةعلى األ

كميتيتيتيتا يف   –ى األنصيتيتيتيتاري قضيتيتيتيتى عليتيتيتيت أميتيتيتيتا إذا كيتيتيتيتان الغضيتيتيتيت  يسيتيتيتيترياً فيتيتيتيتال مينيتيتيتيتع ميتيتيتيتا القضيتيتيتيتاء وميتيتيتيتا مث فيتيتيتيتإن النيتيتيتيتيب 
 . عليه  فقضى النيب  " أن كان ابا عمتك ": قد قال  و –الصحيحني 

ي يحكننم أحنند بننين اثنننين : )  وأميتيتا الغضيتيت  الكثيتيتري اليتيتذي يشيتيتغل الفكيتيتر فإنيتيته ييتيترم معيتيته القضيتيتاء لقيتيتول النيتيتيب 
 . متفق عليه ( وهو غضبان 

 دة جنو  أو عطنأ أو هنم أو ملن  أو كسن  أو حاقن أو حاقب أو في  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
  ]أو نعاس أو بر  مؤلم أو حر مزعج   

 . فكل هذ  األمور قياسها على املسألة اليت ورد النص فيها ظاهر ؛ أللا تشغل الفكر 
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  ]وخن االف ف صاب الحق نف    [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

عطيتيتأ أو بيتيتوع أو مليتيتل أو حنيتيتو ذليتيتك فميتيتا يف هيتيتو  و فيتيتإذا خيتيتالف القاضيتيتي ذليتيتك فقضيتيتى وهيتيتو غضيتيتبان أو قضيتيتى
 احلكم ؟ 

ق فيتإن حكميته ينفيتذ وذليتك ألن الشيتارع إمنيتا منيتع ميتا قضيتائه وهيتو غضيتبان خوفيتاً ميتا أن ال يصيتي  إذا أصاب احليت
 . احلق ، وهنا قد أصاب احلق فما خيشى فواته قد حصل ، وعليه فال داعي للقول بالبطالن 

فذ حكمه ، ألن الشارع قد لى عا القضاء حينئيتذ وحصيتل ميتا خيشيتى منيته ميتا وأما إذا مل يص  احلق فإنه ال ين
 . عدم إصابة احلق فوب  عليه أن يعيد النظر يف القضية 

  ]ويحرم قبول ر وة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   
 . روا  الرتمذي و صححهالراشي واملرتشي  للعا النيب 

  ]هدية  وك ا [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   
هندايا العمنال : ) قيتال  فال يل للقاضي أن يقبل اهلدية ، ملا تبيتا يف مسيتند أمحيتد بإسيتناد صيتحيح أن النيتيب 

 .الغلول برم و (غلول
  ]خي لمن كان يها يه قب  وييته خن لم تكن له حكومة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

هاديه قبل واليته ، مث أهدى إليه بعيتد الوالييتة ؛ فإنيته يقبيتل اهلدييتة فيستثىن ما عدم بواز قبول اهلدية ما إذا كان ي
 . لعدم التهمة إذا مل تكا له حكومة عند القاضي 

 . أما إذا كانا له حكومة عند القاضي ، فإن القاضي ال يقبل هذ  اهلدية وإن كان يف األصل يقبل هدايا  
 . ديه قبل واليته بشرط أال تكون له حكومة ال يل له أن يقبل اهلدية إال أن تكون مما يها: إذن 

أنه إذا كان ال يهاديه قبل واليته لكيتا مثليته مميتا يهيتادي ، وقيتد طيترأ ذليتك فاليتذي ينبغيتي القيتول بيته : والذي يظهر 
 . هو قبول اهلدية 

ضيتيتي ميتيتا قبيتيتول القا اً  أن هنيتيتاق مانعيتيتتبيتيتنيفليتيتو أنيتيته أديتيتذ صيتيتديقاً وكانيتيتا الصيتيتداقة طارئيتيتة أي بعيتيتد والييتيتة القضيتيتاء فيتيتال ي
 . هلديته إال أن تكون له حكومة 

 . فظاهر قول املؤلف أنه ال يقبل إال مما كان يهاديه قبل الوالية 
أن ما كان مثله فكذلك وإن مل يكا قد أهدى له قبل ذلك لكا طيترأ السيتب  اليتذي يهيتدى بيته  : ر هوالذي يظ

إلييتيته صيتيتهر  فيتيتال يظهيتيتر إنيتيته مينيتيتع ميتيتا كيتيتان تطيتيترأ صيتيتداقة أو تطيتيترأ قرابيتيتة كيتيتأن يصيتيتاهر ميتيتثالً بعيتيتد تولييتيته القضيتيتاء فيهيتيتدي 
 . ذلك ألن السب  مل يكا موبوداً قبل ذلك 
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 وهل للقاضي أن يبيع ويشرتي ؟ 
أن ليتيته ذليتيتك لكنيتيته يكيتيتر  ، إال أن يضيتيتع وكيتيتيالً ال يعيتيترف بيتيته ، أي ال يعيتيترف إن هيتيتذا وكييتيتل : املشيتيتهور يف امليتيتذه  

 . القاضي
 . لكا ليس له أن يقبل احملاباة   الكراهيةو ال دليل على  ببيعه وشرائهكراهية أنه ال   :والصحير 

إذا بييتيتع ليتيته الشيتيتيء بأقيتيتل ميتيتا سيتيتعر  املعتيتيتاد أو اشيتيترتى منيتيته الشيتيتيء بيتيتأكثر ميتيتا سيتيتعر  املعتيتيتاد فيتيتال ييتيتل ليتيته أن : مبعيتيتىن 
 . يقبل هذ  احملاباة وذلك أللا كاهلدية 

 . لك هتمة مما كان يهاديه قبل والية القضاء ومل يكا يف ذ –هذ  احملاباة  –إال إذا كانا 
  ]ويستحب أي يحكم خي بحضرة الشهو   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

 . فيستح  أال يكم القاضي إال حبضرة الشهود أي الشهود الذي تبا احلكم بشهادهتم 
 . استحباباً  فإذا شهد اتنان على أن فالناً قتل فالناً عمداً فإنه ال يقضي بالقتل إال حبضرة الشهود

 . ألنه قد يفوته بعض الشيء يف شهادهتم فينبهه هؤالء الشهود على ما قد فاته  وذلك
كانيتيتيتا شيتيتيتهادة زور ، فيتيتيتإذا رأى أن احلكيتيتيتم يثبيتيتيتا وأن القاضيتيتيتي   إنقيتيتيتد يرتابيتيتيتع بعضيتيتيتهم عيتيتيتا الشيتيتيتهادة : وكيتيتيتذلك 

 . يصدع ا ن باحلكم فإنه قد يرتابع عا هذ  الشهادة 
 . قبل ذلك وضبطا عند القاضي وهذا ما باب االستحباب ألن شهادهتم قد أدوها 

  ]وي ينف  حكمه لنفسه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 . بال نزاع 

  ]وي لمن ي تقب   ها ته له  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 .ولد  و والد  و زوبتهكذلك ال ينفذ حكمه فيما ال تقبل شهادته له ك

أشيتيتهد أن احلكيتيتم يف املسيتيتألة  : تضيتيتما الشيتيتهادة ، فيتيتإن القاضيتيتي يقيتيتول قياسيتيتاً عليتيتى الشيتيتهادة ، ألن احلكيتيتم ي: قيتيتالوا 
فلميتيتا كيتيتان احلكيتيتم متضيتيتمناً للشيتيتهادة مل ينفيتيتذ حكميتيته يف نفسيتيته وال فيتيتيما ال تقبيتيتل شيتيتهادته ليتيته وال فيتيتيما ال " كيتيتذا 

 .تقبل شهادته عليه كالعدو
 . ال ينفذ حكمه لنفسه بال نزاع : إذن 

 . و مذه  اجلمهور وال ينفذ حكمه فيما ال تقبل شهادته له وه
وعا اإلمام أمحد وهو قول أ  بكر عبد العزيز ما احلنابلة أن حكمه يقبل ، فإذا قضى يف مسألة بني أبيه وبني 

 . أبنيب ، فقضى ألبيه على اخلصم فإن احلكم ينفذ ويقبل 
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ٍض ، فيتيتإن كونيتيته وكونيتيته شيتيتاهداً ليتيتيس ككونيتيته قيتيتا ،ويف هيتيتذا القيتيتول قيتيتوة ؛ ألن األصيتيتل يف القاضيتيتي البعيتيتد عيتيتا التهميتيتة 
قيتيتاض هيتيتو مبنزليتيتة النائيتيت  عيتيتا اإلميتيتام اليتيتذي يقيتيترر شيتيترع اهلل ويليتيتزم بيتيته النيتيتاس فهيتيتو يف بيتيتل ينبغيتيتي أال ييتيتتهم فييتيته و إن 

 .فإن حكم عليه ال له صح لعدم التهمةحكم ألبيه 
 . ال يقضي ملا ال تقبل شهادته له  نأ واألحوط
خصيتيتمي أو إن كيتيتان أبيتيتوق خصيتيتمي لعلميتيتي أنيتيتا أرض بقضيتيتائك وإن كنيتيتا أنيتيتا : اخلصيتيتم ، فقيتيتال  ضيتيتيلكيتيتا ليتيتو ر 

 . أنك ال تقضي إال باحلق فحينئذ ال إشكال يف صحة القضاء ونفوذ  وذلك ألن احلق له فأسقطه 
 . املشهور عند الفقهاء أن حكم القاضي ملا ال تقبل شهادته له ال ينفد : إذن 

 . القبول ظاهر أما حكمه على نفسه أو على ما ال تقبل شهادته له فهذا 
  ]ة لم تحضر بَنْر  ومن أ عى على غير  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

 . الربزة هي املرأة اليت تربز لقضاء حوائجها 
ى عليتى غيتري بيترزة مل حتضيتر للعيتذر ، وألن عيتهي امليترأة املخيتدرة اليتيت ال ديترج لقضيتاء حوائجهيتا فيتإذا أد: وغري الربزة 

 . حياء  مينعها ما القيام باحلجة 
  ]وأمرت بالتوكي   [: لمؤلف رحمه اهلل تعالىقال ا   

 . املدعي ، فالبد وأن توكل مع فتؤمر بأن توكل حلفظ حق اخلصم ، ألنه قد يكون احلق 
  ]وخن لزمها يمين أرس  من يحلفها  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

فيهيتا وحينئيتذ فريسيتل القاضيتي ميتا يلفهيتا  فإذا لزمها ميني فإنه ال ميكا للوكيل أن يلف عنها ألن اليميتني ال نيابيتة
 . 
  ]وك ا المريض  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

 . أي املصاب مبرض يشق عليه معه احلضور عند القاضي
حينئيتيتذ فيتيتإن القاضيتيتي ييتيتأمر  بالتوكييتيتل ، وإن احتيتيتاج إىل اليميتيتني فيتيتإن القاضيتيتي يرسيتيتل إلييتيته ميتيتا يأخيتيتذ ميينيتيته وهيتيتو يف  و

 . املوضع الذي يتمرض فيه 
 : مس لة 

 إذا ع زل القاضي فهل ينعزل قبل علمه أم ال ؟ 
 ل ينفذ هذ  األحكام أم ال ؟ هحكم يف مسائل قبل أن يعلم بالعزل ف إذا قضى و: مبعىن 

  -:قوين في المس لة 
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وهو اختيار شيس اإلسالم ابيتا تيمييتة أنيته ال ينعيتزل قبيتل العليتم وذليتك ألن واليتيته حيتق هلل تعيتاىل وحقيتوق  أصحهما
 . هلل تعاىل ال يثبا النسس فيها إال بعد العلم أي بعد علم املكلف ا

 بل هل ينعزل القاضي بالعزل ؟ وهل ينعزل مبوت املويل ؟
  -:قوالن ألهل العلم 

 :  مس لة هي أنه ال ينعزل ، وهذا ينب  على: يف مذه  أمحد  والصحير
 هل القاضي نائ  عا اإلمام أو نائ  عا املسلمني ؟ 

 . هو نائ  عا اإلمام فإنه ينعزل بعزل اإلمام ، وإذا مات اإلمام انعزل أيضاً : لنا فإذا ق
وإذا قلنا هو نائ  عا املسيتلمني أي قيتائم حبيتق اهلل تعيتاىل فإنيته ال ينعيتزل بعزليته وليتو عزليته اإلميتام وهيتذا هيتو املشيتهور 

 . يف املذه  
 وعلى القول بأنه ينعزل ، هل ينعزل قبل العلم أوالً ؟ 

أنه ال ينعزل قبل العلم كما تقدم واختار هيتذا شيتيس اإلسيتالم وخيتيتار أيضيتاً أنيته ال ينعيتزل وذليتك  أصحهما: قوالن 
 . واهلل أعلم  يظهر أقوىألن الوالية حق هلل تعاىل وهذا فيما 

 باب طريق الحكم وصفته
 .كيف يقضي القاضي بني الناس ، فهذا الفصل يف صفة القضاء : أي 

 [أيكما المدعي : خ ا حضر خليه اصمان قال : ] تعالى قال المؤلف رحمه اهلل 
: وليتيس ليته أن يقيتول . وحنو ذلك ما األلفاظ فليس هذا لفظاً تعبدياً ، وإمنيتا يقيتول هيتذا اللفيتظ أو ميتا ييتدل علييته 

 .يا فالن ما تقول ؟ وذلك ألن دصيص أحدمها بالسؤال ليس ما العدل 
 [بدأ أجا  يب  سكت حتى نفإ: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .بل سكا حىت يبدأ املدعي باز ذلك " أيكما املدعي : " فإذا سكا القاضي ومل يقل 
 [فمن سبق بالدعوى قدمه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فما سبق بالدعوى ما اخلصمني قدمه ، فيتإذا كيتان كيتل واحيتد منهميتا ميتدٍع عليتى ا خيتر فسيتبق أحيتدمها باليتدعوى 
 –وكيتل منهميتا ميتدٍع  –وإن مل ييتتكلم أحيتدمها . ه ، فهو قيتد سيتبق فكيتان أوىل ميتا ا خيتر فإنه يقدمه وذلك لسبق

 . فإنه ي قرع بينهما
أيكميتيتا امليتيتدعي فييتيتتكلم حينئيتيتٍذ امليتيتدعي أو : إذا كيتان أحيتيتدمها ميتيتدٍع وا خيتيتر ميتيتدعى علييتيته فيتيتإن القاضيتي يقيتيتول : إذن 

 .يسكا القاضي حىت يتكلم املدعي 
 .بالكالم فإنه يسمع لدعوا  لسبقهدمها إنه ي قرع بينهما ، فإن سبق أحوأما إن كان كل واحد منهما مدٍع ف
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وظيتيتاهر كيتيتالم املؤليتيتف أن كيتيتل دعيتيتوى ت سيتيتمع ، وليتيتو كيتيتان امليتيتدعى علييتيته ميتيتا أهيتيتل امليتيتروءة والشيتيترف ، وذليتيتك حفظيتيتاً 
 .للحقوق ودفعاً للظلم 

، ويطاليت  القاضيتي  فلو أن رباًل ما فقراء النيتاس ادعيتى عليتى ربيتل ميتا أشيتراف النيتاس دعيتوى فيتإن دعيتوا  ت سيتمع
يتيتل ، وذليتيتك حفظيتيتاً للحقيتيتوق ودفعيتيتاً للظليتيتم ، إذ ميتيتا املمكيتيتا أن يكيتيتون   امليتيتدعيهبيتيتذا الشيتيتريف فيحضيتيتر وإن شيتيتاء وكَّ

 .دقاً اص
 قد يكون يف ذلك أذى ألصحاب الشرف فال يستطيع أحد أن يؤديهم بذلك إال إذا آذاهم ؟: فإن قيل 
حقيتوق النيتاس ودفيتع الظليتم عيتنهم أعظيتم ميتا ذليتك فنيتربح إن هيتذا وإن كيتان ضيترراً متوقعيتاً لكيتا حفيتظ : فاجلواب 

 .أن يوكل ما خياصم عنه  –أي صاح  الشرف  –هذ  املصلحة وميكنه 
: " قيتد اقيترتض ميت  هيتذا الغيت  : إال أن تكون الدعوى ظاهرة الكذب ، كأن ييتأ  إنسيتان مشيتهور بيتالفقر ويقيتول 

ال سيتيما إذا ظهيتر  –يقرتض مثله ، فهنا قيتد ي قيتال كذا ما املال مما يبعد يف العادة أن " وهو صاح  مال كثري 
 .قد ي قال أنه ال تسمع الدعوى حينئذ  –فيه الكذب 

 .لكا مع ذلك القول بالعموم فيه قوة ما باب تربيح حفظ حقوق الناس 
و ظاهر كالم املؤلف أيضاً أن الدعوى تسيتمع يف القلييتل و الكثيتري فليتو أدعيتى علييته بيتدرهٍم مسعيتا ودعيتوا  و قيتال 

 ض احلنابلة ال تسمع يف مثل ما ال تتبعه اهلمة و فيه قو بع
 [فإ ا أقرَّ له حبكم له عليه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أ قيتيترب بيتيتذلك واعيتيترتف : ادعيتيتى عليتيتى هيتيتذا أنيتيته اقيتيترتض ميتيت  عشيتيترة آالف   ، وقيتيتال امليتيتدعى علييتيته : إذا قيتيتال امليتيتدعي 
 .فإنه يكم عليه بذلك وهذا ظاهر بداً 

 [وخ ا أنكر : ] مؤلف رحمه اهلل تعالى قال ال
 .ليس عندي لفالن شيءز أو فالن ال يستحق عليَّ شيئاً : أي قال 

 [خ ا كان لك بينة ف حضرها خن  ئت : قال المدعي : ] قال رحمه اهلل تعالى 
ن شاء إن كان لك بينة فأحضرها إن شئا وال جي  عليه إحضار البينة بل يضرها إ: لمدعي القاضي لفيقول 

. 
 .سيأ  الكالم عليها : والبينة 

 [فإن أحضرها سمعها وحكم بها : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 فإذا أحضر املدعي البينة فإن القاضي يسمعها ، وال يعنِّا الشهود باألسئلة ، وذلك ألن تعنيا الشهود

 ظهر به احلقيب بالشهود فله أن يسأل ما إال إذا ارتا. باألسئلة ذريعة إىل كتمان الشهادة وعدم القيام هبا 
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 .ما الباطل 
 .يشهد فالن وفالن ، وأتى هبم أين أقرضا فالناً عشرة آالف   فحينئٍذ يكم هبا: فإذا قال 

 [وي يحكم بعلمه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 مذه  اجلمهور لقول النيب  ال يف حقوق اهلل وال يف حقوق ا دميني ، وهذا هو: فال يكم القاضي بعلمه 

 " .على حنو ما أعلم : " متفق عليه ، ومل يقل ( وخنما أقضي على نحو ما أسمع : ) 
فلو أن القاضي رأى رباًل يسرق أو يقتل أو رأى فالناً وهو ي قرض فالناً ، فليس له أن يكيتم بيتذلك أي بعلميته 

 .، للحديث املتقدم 
 .قد قضى باجلور ومل يقض ببينة : ، في قال وألن هذا ذريعة إىل اهتام القاضي  

 .وألن هذا ذريعة إىل باب شر عظيم ، فقد يسلك هذا قضاة اجلور فيحكمون بعلمهم 
 .أنه يكم بعلمه : مذه  الشافعي ورواية عا أمحد يف وهو قول : والقول الثاين 

 .، فكذلك هنا  ألن علمه بالشهود مقبول أي علمه بثقة الشهود أو جتريهم مقبول: قالوا 
وهيتيتذا قييتيتاس ميتيتع الفيتيتارق ، وذليتيتك ألن حكميتيته بعلميتيته ، حكيتيتم عليتيتى وبيتيته املباشيتيترة ، وأميتيتا حكميتيته بثقيتيتة الشيتيتهود أو 

ل حكيتم و جتريهم فليتيس حكميتاً عليتى املباشيترة وإمنيتا حكيتم بالشيتهود لكنيته يعيتدل الشيتهود فليتيس هيتذا كهيتذا ، فيتاأل
الشهود وهيتو يعليتم أن هيتؤالء الشيتهود تقيتات فقضيتى واسطة فهو على املباشرة أي يكم بعلمه مباشرة ، وأما هنا 

 .بقبول شهادهتم 
يقضيتيتيتي بعلميتيتيته يف حقيتيتيتوق ا دمييتيتيتني دون حقيتيتيتوق اهلل ، ألن حقيتيتيتوق اهلل عيتيتيتز وبيتيتيتل مبنييتيتيتة عليتيتيتى : وقيتيتيتال أبيتيتيتو حنيفيتيتيتة 

 .مبنية على املشاحة فهي املسابة أما حقوق ا دميني 
لكيتيتا هنيتيتا تيتيتالل مسيتيتائل  ،( مننا أسننمع خنمننا أقضنني علننى نحننو : )  هيتيتو القيتيتول األول لقوليتيته  :والصننحير 

 :تستثىن ، فيجوز للقاضي أن يكم فيها بعلمه 
 .وقد تقدما وهي أن حكمه بعلمه بتوتيق الشهود أو جتريهم مقبول : املسألة األوىل 

أو قبيتيتيتل الشيتيتهود ومل يطليتيت  ميتيتيتا . ال أقبيتيتل شيتيتهادتكما لعلميتيتيتي فرحكميتيتا فإنيتيته ي قبيتيتل : فيتيتإذا أتيتيتا  الشيتيتاهدان فقيتيتيتال 
 .علمه هبم ومعرفته هلم فإن هذا مقبول اتفاقاً يزكيهم ل

 .يف أصح القولني وهو املشهور يف املذه  أنه يكم بعلمه فيما يكون يف جملس القضاء : املسألة الثانية 
أ قيترب بيتذلك ال أنكيتر  ، مث بعيتد : ادعى زيد على عميترو يف جمليتس القضيتاء عشيترة آالف   ، فقيتال عميترو : فمثال 

تيتاج إىل شيتهود ليشيتهدوا ي، فإن القاضي يكم باإلقرار بناًء على إقيترار الربيتل يف جملسيته ، وال ذلك أنكر عمرو 
 .على اإلقرار 
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علميته يكيتم بإذا كان األمر مستفيضاً مشهوراً عند الناس يعلمه اخلاص والعام ، فإن للقاضي أن : املسألة الثالثة 
 .وذلك لزوال ما خيشى ما االهتام 

يعلمون أن هيتذا املوضيتع تبيتع للمسيتجد يعلميته كيتل أهيتل السيتوق ، ورمبيتا عاميتة أهيتل البليتد  -ثالً م –فإذا كان الناس 
يعلمون ذلك فادعى شخص أنيته  ليته ، فيتإن القاضيتي يكيتم أن األرض للمسيتجد بنيتاًء عليتى ميتا اشيتتهر واسيتتفاض 

 .عند الناس وحينئٍذ ال يكون بالً لالهتام 
 عل ؟إذا رأى القاضي ربالً يقتل فماذا يف: فإن قيل 
 .يشهد عند قاٍض آخر أنه قتل : اجلواب 

 .وكذلك إذا علم أن فالناً قد أقرض فالناً ، فإنه يشهد عند قاٍض آخر بذلك 
 [ما لي بينة : وخن قال المدعي : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 .ال أعلم يل بينة أو كانا يل بينة فنسيتها وحنو ذلك : وحنو ذلك ما األلفاظ ، كأن يقول 

 [للمدعي علمه الحاكم أن له اليمين على اصمه على صفة جوابه أ: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
: ميتا يل بينيتة ، فيقيتول ليته القاضيتي : هيتل ليتك بينيتة فقيتال : فإذا ادعى ربل أن له على فالن عشرة آالف ، فقلنيتا 

فلننك :  فقننال النبنني ي ، : ، قننالألننك بينننة : ) للحضيتيترمي  ليتيتك اليميتيتني عليتيتى خصيتيتمك ، لقيتيتول النيتيتيب 
 روا  (لنيس لنك خي  لنك :  خنه رج  فاجر ي يتور  عن  يء فقال النبي : فقال يا رسول اهلل  ، يمينه
 .مسلم

ميتا : علييته  ىهذا الربيتل عشيترة آالف فقيتال امليتدع اوتكون اليمني على صفة بوابه ، فإذا قال املدعي قد أقرض
 " .هلل ما عندي له شيء وا: " ي له شيء ، فتكون ميينه بأن يقول دعن

بيتل يلزميته بيتاحللف عليتى اللفيتظ اليتذي تلفيتظ بيته " واهلل ما أقرضيت  شيتيئاً : "  -مثالً  –فال يلزمه القاضي أن يقول 
 .حال اإلنكار ألنه قد يكون أقرضه سابقاً مث ردَّ  عليه 

 .تكون ميينه على صفة بواب املدعى عليه : إذن 
واهلل ميتا أقرضيت  إال مخسيتة : " ما أقرض  إال مخسة آالف فتكون ميينيته :  ه عشرة آالف ، فقالتأقرض: فلو قال 
 " .آالف 

 [فإن س ل خحالفه أحلفه والى سبيله : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 .أريد ميينه فإن القاضي يلفه وخيلي سبيله : فإذا سأل املدعي إحالف املدعى عليه وقال 

فيتيتإن القاضيتيتي خيليتيتي سيتيتبيله وبيتيتذلك تنتهيتيتي " واهلل ميتيتا عنيتيتدي ليتيته شيتيتيء : " احليتيتف ، فيقيتيتول : فيقيتيتول ليتيته القاضيتيتي 
 .القضية 
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 [وي يعتد بيمينه قب  مس لة المدعي : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
فإن هذ  اليميتني " واهلل ما أقرض  : " إذا قال املدعي إين أقرضا فالناً عشرة آالف ، فقال املدعى عليه منكراً 

فيتيتال تسيتيتتو  إال  –أي حيتيتق للميتيتدعي  –قبيتيتل مسيتيتألة امليتيتدعي ، وذليتيتك ألن اليميتيتني حيتيتق ليتيته  اتيتيتد هبيتيتال ي عفيتيتال تكفيتيتي 
 .بطلبه 

 لكا هل املراد طلبه اللفظي أم طلبه العريف ؟
أن املراد بذلك طلبه اللفظي لكا كيتذلك طلبيته العيتريف ، فيتإذا كانيتا العيتادة أن القاضيتي هيتو : ظاهر كالم املؤلف 

ادعيتيتى عليتيتي فيتيتالن بكيتيتذا ، فيقيتيتول : إال ليثبيتيتا حقيتيته فحينئيتيتٍذ ، مبجيتيترد ميتيتا يقيتيتول  اليتيتذي يسيتيتأل ، وإن هيتيتذا ميتيتا أتيتيتى
احلف ، فيحلف ، فإن هذ  اليمني يعتد هبا جلريان عادة القضاة : أنكر ذلك فيقول له القاضي : املدعى عليه 

 .بذلك 
 [وخن نك  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .عشرة آالف قدر  قرض  فالقضية مثالً يف
ال مل يقرض  شيتيئاً ، فيقيتول القاضيتي للميتدعي : قد أقرضته عشرة آالف ، فقال املدعى عليه : ا قال املدعي فإذ
لِّيتف صيتاحبك ، فيتإن قيتال : احليتف أو يقيتول للميتدعي : ال ، فإنه يقول لآلخيتر : هل لك بينة ؟ فإذا قال :  : حن 

 .أحلف فيكون حينئٍذ قد نكل  ال: احلف ، فإن حلف فذاق وتربأ ذمته وإن قال : حلِّفو  فيقول له 
 [قضى عليه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 –فحصيتر (  البينة على المدعي واليمين على منن أنكنر: )  فإذا نكل فإنه يقضي عليه وذلك لقول النيب 
 .البينة على املدعي ، وحصر اليمني على ما أنكر  –عليه الصالة والسالم 

 .ابا عمر كما يف موطأ مالك بإسناد صحيح  وقد حكم بالنكول عثمان على
وقيتال . إذا نكل املدعى عليه فإنه يقضي عليه ، وال ترد اليمني إىل املدعي وهذا هيتو املشيتهور يف امليتذه  : إذن 

 .بعض أهل العلم وهو قول يف مذه  أمحد بل ترد اليمني إىل املدعي 
 لكا احلديث إسناد ( ليمين على صاحب الحق ر َّ ا: )  حبديث روا  الدارقط  أن النيب : استدلوا 
 .ضعيف 

ي وحيتد  عإذا كان العلم يف هذ  القضية يف بانيت  امليتد: التفصيل يف هذ  املسألة فقال : واختار شيس اإلسالم 
 .فإن اليمني ترد عليه ، وأما إذا مل يكا كذلك فال ترد إليه اليمني 

 فهذ  –وهو ميا  –الدكم عشرة آالف   ، قد اقرتض م  و  ة مياقال ربل لورت: مثال ذلك 
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حنليتف عليتى هيتذا فيتامتنعوا  ال :احلفوا على عدم علمكيتم فقيتالوا : ل للورتة االعشرة آالف مستحقة يف الرتكة ، فق
  .، ففي هذ  احلال ترد اليمني على املدعي فإن حلف أستحق ما أدعا ما ذلك تورعاً 

ني عليتيتى امليتيتدعي ميتيتىت ميتيتا رأى القاضيتيتي ذليتيتك خصوصيتيتاً إذا كيتيتان تيتيترد اليميتيت: بيتيتا سيتيتعدي  اعبيتيتد اليتيترمحقيتيتال الشيتيتيس و 
علييته ال يليتف فيرتتيت  عليتى  ىمنفرداً بالعلم وهذا قول قوي حفاظاً على احلق ، ألنيته يف كثيتري ميتا األحيتوال امليتدع

 .ذلك إضاعة احلق ، فإذا حلفنا املدعي كان يف ذلك حفظاً للحقوق 
 :أصبحا األقوال أربعة : إذن 
 . لا ال ترد إىل املدعي مطلقاً أهو املشهور يف املذه  و : القول األول  -1
 . ألا ترد مطلقاً إىل املدعي : وهو قول يف املذه  : القول الثاين  -2

 . لا ترد إذا رأى القاضي ذلك أ: القول الثالث  -3

 . ألا ترد إذا كان املدعي منفرداً بالعلم : القول الرابع  -4

مىت ما كانا هناق قرائا عند القاضيتي تقيتوى أن  هأن –الم خيالف هذا بني أن شيس اإلستوال ي – وال ي يظهر
 . يلف املدعي فإنه له ذلك 

فأحياناً يأ  للقاضي ربل معروف بالصدق ، وهناق شخص يدعي عليه أنه أقيترتض منيته عشيترة آالف ، فيقيتول 
ال أحليتيتف ، لعليتيتيته  أحليتيتف ، فيقيتيتول: علييتيته أتقيتيتر بيتيتذلك فيقيتيتول ال بيتيتيتل أنكيتيتر ، فيقيتيتول القاضيتيتي  ىعدالقاضيتيتي للميتيت

وإال فليأخيتيتذ ميتيتا ميتيتايل ميتيتا  إنكيتيتاريأقيتيترتض ميتيت  ولكيتيتا نسيتيتيا ، فأنيتيتا ال أحيتيت  أن أحليتيتف ، فيتيتإن شيتيتئا أن تقبيتيتل 
 . شاء ، وعلم القاضي صدقه فإنه يلف املدعي 

 [خن حلفت وخي قضيت عليك  : ويقول : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . أن حتلف وإما أن نقضي عليك ما غري حبس  إما: فإذا نكل فإنه يقضي عليه مباشرة فيقول 

 . خالفاً ملا ذه  إليه بعض أهل العلم ما احلبس وال دليل عليه 
 [فإن لم يحلف قضى عليه  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . قضى عليه  –عليه  ىأي املدع –فإن مل يلف 
دعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين فإن حلف المنكر ثم أحضر الم: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 [مزيلة للحق  
ال ليتيتيس : هيتيتل تقيتيتر بيتيتذلك ييتيتا عميتيترو قيتيتال : دعيتيتى زييتيتد عليتيتى عميتيترو أنيتيته أقرضيتيته عشيتيترة آالف ، فقيتيتال القاضيتيتي امليتيتا 

حليتف عليتى ذليتك فحليتف فإنيته بيتذلك تنتهيتي القضيتية عليتى هيتذا مث ميتا الغيتد أحضيتر ا: عندي له شيء ، فقال له 
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علييتيته بريئيتيتة وقيتيتد حليتيتف عليتيتى ذليتيتك لكيتيتا  ىمس أن ذميتيتة امليتيتدعألا حكمنيتيتا بيتيتاامليتيتدعي بينيتيتة فكييتيتف نعميتيتل ؟ فقيتيتد كنيتيت
 . املدعي ا ن أحضر بينة ، فإنه يكم هبا 

فقلنيتا " كانا يل بينيتة فنسيتيتها : " ال أعلم أن يل بالبينة أو قال : " وظاهر كالم املؤلف سواء كان املدعي قال 
ا الغد ومعيته شيتاهدان فإننيتا نقبيتل ألن إتيانيته بالشيتهود لآلخر احلف فحلف فحينئٍذ انتها القضية ، فإذا أتانا م

 .يف هذا اليوم ال يناقض قوله باألمس وهذا هو املشهور يف املذه  
مث ميتا الغيتد أو بعيتد زميتا ييتأ  بالشيتهود فيتإن إتيانيته " ليس يل بينيتة : " أن يكون املدعي قد قال : والصورة الثانية 

 .فحينئٍذ ال تقبل " ليس يل بينة : " بالشهود اليوم يناقض قوله 
ال أعليتم : " وإلا أي البينة إمنا ت قبل منيته حييتث كيتان قوليته ال يناقضيتها كيتأن يقيتول : هذا هو املشهور يف املذه  

 .أو حنو ذلك " كان يل بينة فنسيتها : " أو " يل بينة 
 .ذلك  بعدوحنو ذلك فال تقبل منه البينة " ليس يل بينة : " أما إذا قال 

: " أو " ال أعليتيتيتم يل بينيتيتيتة : " ليتيتيتف هنيتيتيتا عليتيتيتى خيتيتيتالف هيتيتيتذا ، فظيتيتيتاهر  العميتيتيتوم أي سيتيتيتواء كيتيتيتان قوليتيتيته لكيتيتيتا قيتيتيتول املؤ 
وإن قيتال : " فإنه ت قبل منه البينة ، ألنه قال قبل ذلك " ليس يل بينة : " أو كان قوله " كانا يل بينة فنسيتها 

 " .ة حكم هبا إن حلف املنكر مث أحضر املدعي بين: " إىل أن قال "  املدعي ما يل بينة 
القنول فظاهر كالم املؤلف خالف املشهور يف املذه  وهيتو أحيتد القيتولني يف املسيتألة وهيتو قيتول يف امليتذه  وهيتو 

 .يف املسألة  الراجر
هيتيتذا بنيتيتاًء عليتيتى ميتيتا يعتقيتيتد ا ن لكنيتيته قيتيتد تيتيتذكر بعيتيتد ذليتيتك أو أتيتيتا  بعيتيتض الشيتيتهود " ال بينيتيتة يل : "  قبيتيتلألن قوليتيته 
 .فأخربو  
 " .ما يل بينة : " أو قال " ال أعلم يل بينة : " ه بالبينة سواء كان قال أنه يكم ل فالصحير
فاملشهور يف " ال بينة يل : " وأما إذا قال . فهذا هو املشهور يف املذه  " ال أعلم يل بينة : " أما إذا قال 

ترفع إمنا  للحق ألن اليمني مزيلة املذه  خالف ذلك لكا الصحيح خالف املذه  وذلك ألن اليمني ليسا
 .النزاع لكنها ال تزيل احلق 

 فص   
 وي تصر الدعوى خي محررة معلومة المدَّعى به خي ما نصححه: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 [ منهويً كالوصية

 . ال تصح الدعوى وال ينظر إليها القاضي وال يلتفا فيها إال أن تكون بررة ، أي موضحة مبينة 

 يل عليه مائة صاع ما األرز اجليد ، فيذكر اجلنس ويذكر: ى فالن طعاماً فإنه يقول فإذا أدعى أن له عل
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 . النوع ويذكر الوصف ويذكر القدر 

أدعى عليه طعاماً فإلا ال يسمع حىت يررها وحىت يبينها ويوضيتحها ، وذليتك : فإن مل تكا موضحة كأن يقول 
 . به وهو جمهول ألن القاضي ال ميكنه أن يلزم املدعى عليه باملدعي 

 . فالبد وأن تكون بررة موضحة إال ما استثىن مما نصححه جمهوالً كالوصية 

فلو أن ربالً أوصى لزيد بشيء فتقدم أن هذا الشيء اجملهول تصح الوصية به ، وعليه فيسمع القاضي الدعوى 
عوى تسيتمع ألن القاضيتي أدعى على ورتة فالن أن ميتورتهم قيتد أوصيتى يل بشيتيء ، فيتإن اليتد: به ، فلو قال ربل 

 . يكم بشيء ويكون له يف الوصية أي شيء ولو كان شيئاً يسرياً 

 [وعبد من عبيدر مهراً ونحور  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

فلو أمهرها عبداً ما عبيد  فقد تقدم أي يصح ، فكذلك إذا ادعيتا امليترأة عليتى زوبهيتا فقاليتا قيتد أمهيترين عبيتداً 
مع القاضي هذ  اليتدعوى وذليتك ألن هيتذ  اجلهاليتة ال تضيتر ، فيتإذا أقيتر اليتزوج بيتذلك فيقيتول ما عبيد  فحينئذ يس

 . القاضي بأن هلا عبداً ما عبيد  

 [ونحور  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أي سيتيتواء كيتيتان مهيتيتراً أو غيتيتري  مميتيتا يصيتيتح فييتيته هيتيتذ  اجلهاليتيتة كيتيتاخللع كيتيتأن دالعيتيته عليتيتى عبيتيتد ميتيتا عبييتيتدها أو أرض ميتيتا 
 . ن اخللع يصح على مثل هذا وعليه فإن الدعوى تسمع وينظر فيها أراضيها فإ

هيتيتيتذ  املسيتيتيتألة يف اليتيتيتدعوى اليتيتيتيت تسيتيتيتمع ميتيتيتا القاضيتيتيتي البيتيتيتد أن تكيتيتيتون بيتيتيتررة معلوميتيتيتة امليتيتيتدعى بيتيتيته وذليتيتيتك ألن : إذن 
 . القاضي يلزم بذلك وال ميكا أن يلزم بشيء جمهول 

 –، ألنيتيته إذا استفصيتيتل فإنيتيته  وهنن ا أظهننرفصيتيتل أن اليتيتدعوى تسيتيتمع ، والقاضيتيتي يست: والقيتيتول الثيتيتاين يف املسيتيتألة 
 . ال يلزم مبجهول و هو ظاهر اختيار شيس اإلسالم –حينئذ 

إنيته : ييتا رسيتول اهلل : حديث احلضرمي والكندي يف صحيح مسيتلم ، وفييته أن احلضيترمي قيتال : ويدل على ذلك 
 " . هي بيدي وأنا أزرعها : قد أخذ م  أرضاً كانا أل  فقال الكندي 

 . قد مسع هذ  الدعوى  ومع ذلك فإن النيب " قد أخذ م  أرضاً كانا أل  : " قد قال فهنا 

أن اليتيتيتدعوى تسيتيتيتمع لكيتيتيتا يستفصيتيتيتل إال إذا عليتيتيتم القاضيتيتيتي أليتيتيتا ليسيتيتيتا بيتيتيتررة عنيتيتيتد  ، كيتيتيتأن يكيتيتيتون عنيتيتيتد  فننناألظهر
 له القاضي ما يستفصل يف الدعاوى قبل عرضها على القاضي ويكون القاضي قد علم أن هذا املدعي ليس

 . شيء برر فإنه حينئذ ال ميكنه أن يقضي

 .يف املشهور ما املذه  إن كانا على ديا مؤبل إلتباته كذلك ال يسمع الدعوى 

أريد أن أتبا على فالن ديناً يل عليه مؤبل إىل سنة ، ومل ييتل اليتديا ، فيتإن اليتدعوى ال : فإذا باء ربل فقال 
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 . تسمع إلتباته حىت يل

، وذلك ألنه خيشيتى ميتوت الشيتهود أو  وه ا هو الصحيرأن الدعوى تسمع إلتباته : املذه  والقول الثاين يف 
نسيتيتيتيالم فيحتيتيتيتاج أن يثبيتيتيتا اليتيتيتديا اليتيتيتذي ليتيتيته وإن كيتيتيتان اليتيتيتديا ميتيتيتوبالً فهيتيتيتو ال يطاليتيتيت  بإعطائيتيتيته قبيتيتيتل حلوليتيتيته لكنيتيتيته 

 يطال  بإتباته وإتبات الديا حق له ، 

 . ألا تسمع ماداما إلتبات مؤبل خ ن الصحير

 [وخن أ عى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فالبد من  كر  روطه  : ] مؤلف رحمه اهلل تعالى قال ال

 . فإذا أدعى عقد نكاح فالبد ما ذكر شروطه 

أدعي أن فالنة زوبة يل ، وشروط النكاح متيتوفرة الشيترط األول كيتذا ، والشيترط الثيتاين كيتذا ،  –مثالً  –فإذا قال 
 . ة مما يشرتط رضاها فإنه يذكر ذلكوالشرط الثالث كذا فإن كانا املرأ

 . أدعي أن فالنة زوبة يل ومل يذكر الشروط فإن هذ  الدعوى ال تقبل وال تسمع حىت يذكر الشروط: فلو قال 

عوى تسمع ، وال يشرتط فيها ذكر شروط النكاح والقول الثاين يف املسألة وهو مذه  مالك وأ  حنيفة أن الد
 .، وذلك ألن النكاح نوع ملك فكما لو أدعى أن هذ  العني له

 . األصل صحة النكاح فال يتاج إىل ذكر شروط: يف االستدالل أن يقال  واألظهر

فيهيتا ، فقيتد ال  وأما املشهور يف املذه  ما أن ذكر الشروط البد منه ، فتعليلهم أن الشيتروط يف النكيتاح هللتليتف
 . يكون هذا النكاح صحيحاً عند القاضي

أن ذكر الشروط عند القاضيتي ال يشيترتط ألن األصيتل يف أنكحيتة النيتاس الصيتحة و أليتا عليتى الشيترع و  والصحير
 . هو قول لبعض احلنابلة

وذليتك للعليتة أذكر شيتروط البييتع : أدعى أن فالناً قد باع علي أرضه ، وهؤالء هم الشهود ، فيقال له : وإذا قال 
 . املتقدمة 

وأنيتيته ال  هننو الصننحيروالقيتول الثيتيتاين يف امليتيتذه  أن ذليتيتك ليتيتيس بشيتيترط ، وذليتيتك ألن األصيتيتل صيتيتحة البييتيتع ، وهيتيتذا 
 . يشرتط ذكر شروط البيع وال غري  ما العقود كاإلبارة وحنوها و هو وبه يف املذه 

 .  يف هذ  املسائل كلها أن ذكر الشروط ال يتاج إليهفالصحير وعلى ذلك 

يقيتوى أن القاضيتي إذا ارتيتاب يف هيتذا البييتع  –ويقوى بناًء على التعليل املتقدم ما أن األصل ميتا العقيتود الصيتحة 
 . و أنه ال يصح فإنه يسأل كما تقدم يف مسألة الشهود 
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وخن ا عت امرأة نكاح رج  لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت ] :قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 [ عواها 

أرييتد النفقيتة أو أرييتد مهيتري أو حنومهيتا  : دعا املرأة أن فالنيتاً زوج هليتا ، فسيتئلا مليتاذا أدعيتا ذليتك ؟ فقاليتا فإذا أ
 أريد السكىن فهل تسمع دعواها ؟ : كأن تقول 

 . ألن هلا حقاً " مسعا دعواها : " قال املؤلف 

نسأهلا ميتا نفقيتة أو سيتكىن أو فهذ  الدعوى إذا مسعا وتبتا ، تبا هلا ما يرتت  على النكاح ما احلقوق اليت 
 . مهر 

 [فإن لم تد  سوى النكاح لم تقب   : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ألن احليتيتيتق يف النكيتيتيتاح لليتيتيتزوج فليتيتيتم تسيتيتيتمع : أي إذا أدعيتيتيتا النكيتيتيتاح فقيتيتيتا و مل تيتيتيتدع مهيتيتيتراً معيتيتيته و ال نفقيتيتيته ، قيتيتيتالوا 
 . دعواها يف حق غريها 

وذلك ألن تبوت هذ  الدعوى سيتب  حلقيتوق هليتا ،  وهو الصحيرأن دعواها تسمع : والقول الثاين يف املذه  
مث إن املرأة هلا حق يف النكاح ويرتت  على هيتذ  اليتدعوى حقيتوق هليتا ميتا قسيتم ونفقيتة وسيتكىن وحنيتو ذليتك وإن مل 

 . تذكرها يف الدعوى لكا هذ  حقوق هلا تبتا بالنكاح 

وال مهيتيتراً لكيتيتا ترييتيتد أن يثبيتيتا هيتيتذا النكيتيتاح مث مث أن امليتيترأة قيتيتد تيتيتدعى هيتيتذا النكيتيتاح وهيتيتي ال ترييتيتد نفقيتيتة وال سيتيتكىن 
 . تطال  بالطالق لتحل نفسها لألزواج فال تكون معلقة هبذا النكاح الذي تعتقد  

 [وخن ا عى اإلرث  كر سببه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

وخيتليتيتيتف  أنيتيتيتا وارل ميتيتيتا فيتيتيتالن ، فالبيتيتيتد ميتيتيتا ذكيتيتيتر سيتيتيتببه ألن أسيتيتيتباب اإلرل دتليتيتيتف ،: فيتيتيتإذا أدعيتيتيتى اإلرل فقيتيتيتال 
 . اإلرل هبا 

 . وألن اإلرل ال يثبا إال بسببه ما نكاح أو نس  أو والء 

 . وأما سائر الدعاوى فال حتتاج إىل ذكر سب  لكثرة األسباب 

 . يل على فالن ألف   ، فال يشرتط أن يذكر سب  ذلك : " فإذا قال 

 . مل يذكر السب   هل هي فرض أم بيع أم غري ذلك ، بل تسمع دعوا  وإن: فال نقول 

 [وتعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فالشهود يشرتط أن يكونوا عدوالً يف الظاهر ويف الباطا 

 . مبعىن أال يظهر عليهم فسق ، فيكون الصالح فيهم هو الظاهر : يف الظاهر 

ر  أنيته عيتدل ، فيتإن اإلنسيتان قيتد يكيتون يف ظيتاهر  حسيتا لكنيته هي أن يعلم ما حاله يف باطا أميت" ويف الباطا  "
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 . يف باطنه سيئ ، يعلم ذلك ما له خربة حباله 

إن ربالً شهد عند عمر رضي اهلل عنه ، فقال له عمر : ما تبا يف البيهقي بإسناد صحيح : ويدل على ذلك 
أنننا أعرفننه يننا أميننر : جنن  فقننال ر " خننني لسننت أعرفننك ، وي يضننرك أننني ي أعرفننك فنن تني بمننن يعرفننك ) : 

هو جارك األ نى ال ي تعرف ليله ونهارر : بالعدالة ، فقال : ب ي  يء تعرفه فقال : المؤمنين ، فقال له 
: عاملك بالدرهم والدينار اللن ين يبسنتدل بهمنا علنى النور  ، فقنال : ي ، قال : ومداله ومخارجه فقال 

لسنت تعرفنه ، ثنم : ي فقنال : مكنارم األانالق قنال  ي ، قال فصاحبك في السفر ال ي يستدل به علنى
 (  . أئتني بمن يعرفك : قال للرج  

فهيتيتيتذ  هيتيتيتي العداليتيتيتة الباطنيتيتيتة ، يعلمهيتيتيتا اجليتيتيتار األدىن ، ويعلمهيتيتيتا الصيتيتيتاح  ويعلمهيتيتيتا اليتيتيتذي يعاميتيتيتل النيتيتيتاس ببيتيتيتيعهم 
فيتإن ذليتك ال يعلميته وشرائهم وغيتري ذليتك ميتا معيتامالهتم فبهيتذا تعيترف العداليتة الباطنيتة ، وليتيس امليتراد شيتق القليتوب 

 . إال اهلل عز وبل 

 والقول الثاين يف املسألة وهو رواية عا أمحد وهو مذه  أ  حنيفة أنه يكتفي بالعدالة الظاهرة ؛ ألن

 . األصل يف املسلمني العدالة 

 كما قرر هذا شيس اإلسالم  –، لألتر املتقدم ، وألن األصل يف املسلمني ليس العدالة  والصحير هو األول

فاإلنسيتان مركيت  ميتا الظليتم   وحملهنا اإلنسنان أننه كنان ظلومناً جهنويً  : لقولنه تعنالى وتلميذ  ابيتا القيتيم 
 . واجلهل

فليتم يقيتل وأشيتهدوا   وأ نهدوا  وي عندل مننكم   : قولنه تعنالى ييتدل علييته : هيتو القيتول األول  فالصحير
 . ا أهل العدالة اتنني منكم ، يدل على أنه ال يكتفي باإلسالم بل البد أن يكون م

أن يكيتيتون الربيتيتل أمينيتيتاً ليتيتيس معروفيتيتاً : أنيتيته يكتفيتيتى مبيتيتا يرضيتيتا  النيتيتاس ، مبعيتيتىن : واختيتيتار شيتيتيس اإلسيتيتالم ابيتيتا تيمييتيتة 
  . ممن تريون من الشهداء  : لقوله تعالى بالكذب فما رضيه الناس فإن شهادته تصح ، 

مِّيتل الشيتهادة إال  هي يف  وأ هدوا  وى عدل منكم    :وقوله يف ا ية املتقدمة  التحميتل ، فاإلنسيتان ال ي 
ذوي العدالة ألن ما مل يكيتا كيتذلك خيشيتى أال يميتل الشيتهادة ، لكيتا إن محلهيتا وأداهيتا فإليتا تقبيتل منيته ألن اهلل 

فالشيتيتهادة حتميتيتل ذوي العداليتيتة لكيتيتا إذا أداهيتيتا ميتيتا ليتيتيس بعيتيتدل لكنيتيته  وا ننهدوا  وى عنندل منننكم   : قيتيتال 
 . تقبل  مرضي عند الناس فإن الشهادة

أي العداليتيتة الظيتيتيتاهرة  –، وذليتيتيتك ألن النيتيتاس تقيتيتيتل فيتيتيهم العداليتيتيتة  وهنن ا القنننول هننو الننن ي ي يسنننع الننناس غينننرر
فهيتيتذا يسيتيت  النيتيتاس وهيتيتذا يغتيتيتاهبم وهيتيتذا ييتيتتكلم بالنميميتيتة وغيتيتري ذليتيتك فيقيتيتل يف النيتيتاس العداليتيتة فيتيتال يسيتيتع  -والباطنيتيتة 

ليتيتم أنيتيته يميتيتل الشيتيتهادة وأنيتيته يصيتيتدق فيهيتيتا و إن  النيتيتاس إال ميتيتا ذكيتيتر  شيتيتيس اإلسيتيتالم فميتيتا كيتيتان مرضيتيتياً عنيتيتد النيتيتاس يع



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( قضاءلكتاب ا) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

 هللا  ة الحمد حف حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

25 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

كان مما يقرتف بعض الكبائر أو يصر على بعض الصغائر فإنه مىت علم أنيته ييتؤدي الشيتهادة أداًء صيتحيحاً وأنيته 
 . مرضي فإن شهادته تقبل ، وهذا موضع ضرورة وال يسع الناس إال هذا 

 [ ومن جهلت عدالته س ل عنه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فإذا بهلا العدالة ، فال يدري القاضي هل هذان الشاهدان عدالن أم ال فإنه يسأل أهل اخلربة الباطنة هبم 

 [وخن علم عدالته عم  بها  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فإذا علم القاضي أن هذا عدل فإنه يعمل بذلك اتفاقاً ، كما تقدم يف مسألة سابقة

 [وخن جرح الخصم الشهو  كبلِّف البينة به  : ] هلل تعالى قال المؤلف رحمه ا

أحضيتيتر ميتيتا : هيتيتؤالء الشيتهود ليسيتيتوا بعيتدول ال تصيتيتح شيتيتهادهتم فيطاليت  بالبينيتيتة بيته ، فيقيتيتال ليته : فيتإذا قيتيتال اخلصيتم 
يشيتيتهد عليتيتى هيتيتذا أي ميتيتا يشيتيتهد عليتيتى ألميتيتا ليسيتيتا بعيتيتدلني و ألميتيتا فاسيتيتقان ، ويشيتيترتط يف هيتيتذا اجليتيترح أن يكيتيتون 

 . مفسراً 

أتيتيتى بشيتيتاهديا فشيتيتهدا عليتيتى أن هيتيتذيا الشيتيتاهديا فاسيتيتقان فيتيتال يقبيتيتل ذليتيتك حيتيتىت يبينيتيتا سيتيتب  الفسيتيتق ، فيقيتيتوال فليتيتو 
 . يشربان اخلمر أو غري ذلك: مثالً 

وذليتيتك ألن النيتيتاس خيتلفيتيتون اختالفيتيتاً كبيتيترياً يف أسيتيتباب اجليتيترح فقيتيتد جييتيترح اجليتيتارح مبيتيتا ليتيتيس فيتيترح ، وقيتيتد يفسيتيتق مبيتيتا ال 
 . يفسق مبثله

 . فال تقبل شهادته  على فسق الشهود ؛ ألنه متهم بذلك " على شهود اخلصم  "وال تقبل شهادته هو 

إن هيتيتيتذيا الشيتيتيتاهديا فاسيتيتيتقان : إذا بيتيتيترح اخلصيتيتيتم الشيتيتيتهود كليتيتيتف البينيتيتيتة بيتيتيتذلك ، فييتيتيتأ  بشيتيتيتاهديا يقيتيتيتوالن : إذن 
 . يشربان اخلمر ، وسب  فسقهما كذا وكذا 

يعرفيتون أن هيتذيا فاسيتقان ، فيتإذا تبتيتا هيتذ  هيتذا مسيتتفيض عنيتد النيتاس ، فهيتم : أو يستدل باالستفاضيتة فيقيتول 
 . االستفاضة فإن الشهود يكونون جمروحني 

 [وأنظر له ثالثاً خن طلبه  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . أنظروين حىت أتبا ألم ليسوا بعدول فإنه ينظر تالتة أيام : فإذا طل  اخلصم اإلنظار ، فقال 

ال ينظيتر إال أن يرضيتي بيتذلك خصيتمه ، فيتإذا رضيتي خصيتمه بيتذلك فإنيته ينظيتر  فإن طل  أكثر ما تالتة أيام فإنيته
 . ألن احلق للخصم 

 [وللمدعي مال مته  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أي امليتيتدعي علييتيته ليتيتئال يهيتيترب فيضيتيتيع حقيتيتي ، ألن احليتيتق قيتيتد " أنيتيتا أرييتيتد أن أالزم هيتيتذا اخلصيتيتم : فيتيتإذا قيتيتال امليتيتدعي 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( قضاءلكتاب ا) نع  شرح زاد المستق

 هـ4114

 

 

 هللا  ة الحمد حف حمد بن عبدهللا/ لفضيلة الشيخ 

26 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 . تبا له ، فله ذلك 

 

 [فإن لم ي ت ببينة حكم عليه  : ] لف رحمه اهلل تعالى قال المؤ 

 . فإذا مل يأت ببينة على برحهم فإن القاضي يكم عليه عمالً بالبينة 

 [وخن جه  حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

ييتيتا هبيتيتم ، فحينئيتيتذ يطليتيت  ميتيتا امليتيتدعي أنيتيتا ال أعيتيترف عداليتيتة هيتيتؤالء الشيتيتهود اليتيتذيا أت: فيتيتإذا قيتيتال القاضيتيتي للميتيتدعي 
 . أئا مبا يزكيهم : للمدعي  –أي القاضي  –تزكيتهم فيقول 

 [ويكفي فيها عدين يشهدان بعدالته  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فيكفي يف التزكية لكل شاهد ، عدالن يشهدان بعدالته هذا هو املشهور يف املذه  

 .  وهو الراجربل يكفي مزق واحد : عا اإلمام أمحد وقال شيس اإلسالم وهو رواية 

وذلك ألن التزكية خرب ال يفتقر إىل شهادة ، فلم يشرتط فيه أكثر ما واحد كالرواية ، وألنه خرب دي  فقبل فيه 
 .خرب الواحد

يعيتاً أزكيتي هيتذيا الشيتاهديا مج: فيتإذا أتيتى عيتدٍل واحيتد فقيتال : أنيته يكفيتي يف التزكييتة تزكييتة عيتدٍل واحيتد  فالصحير
 .فأنا أعرفهما فإن قوله ي قبل وتثبا بذلك عدالتهم 

 ال أعلم فيهما إال خرياً فهل ي قبل ذلك ؟: فإن قال 

أنه ال ي قبيتل وذليتك ألن الفاسيتق اليتذي هيتو فاسيتق يف البيتاطا ال  –وهو املشهور يف املذه   –أظهرهما : قوالن 
 .م منه إال خرياً ي علم منه يف الظاهر إال خرياً ، فاجلاهل بالفاسق ال يعل

 .فالبد أن يتلفظ مبا يدل على عدالتهما الظاهرة والباطنة 

 [ وي يقب  في الترجمة والتزكية والنرح : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

أن يكون أحد املدعيني أو كالمها غري عربيني ، فالقاضي يتاج ملا يرتبم ، فال يكفي واحيتد بيتل البيتد : الرتمجة 
 .نني يرتمجان للقاضي ، فال يكفي أن يكون عدالً واحداً ما عدلني ات

 .وكذلك يف التزكية كما تقدم 

فإذا ادعى اخلصم برح الشهود فال يكفي أن يأ  بعدٍل واحد يثبا بيترحهم بيتل البيتد أن ييتأ  بيتاتنني : واجلرح 
 .عدلني يشهدان على ذلك 

 [ والتعريف : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

تاج إليه قبل ظهور البطاقات الشخصية فعندما ييتدعي ربيتلز عليتى ربيتل ، فيتإن القاضيتي سيتيكت  التعريف كا ن ي 
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بامليتدعي و أن يعيترف بامليتدعى  ادعى فالن ابا فالن على فالن ابا فالن بكذا وكيتذا ، فالبيتد أن يعيترف القاضيتي
 .عدالن،وي عرِّف املدعى عليه عدالنفيعرف املدعي فالبد أن يكون التعريف ما عدلني،،عليه

 [ والرسالة : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .فإذا أرسل القاضي إىل قاٍض آخر رسالة ، فالبد أن يقول عدالن إن هذ  هي رسالة القاضي إليك 

 [ خي قول عدلين : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 .فال ي قبل يف هذ  املسائل إال قول عدلني 

ألن هذا خربز ال  –كما تقدم   – هذ  املسائل كلها قول عدل وهو الصحيح واختار شيس اإلسالم أنه يكفي يف
 .يفتقر إىل شهادة فق بل فيه خرب الواحد العدل كالرواية ، لكا اجلرح ال يقبل فيه إال عدالن 

 [ ويبحكم على ال ائب خ ا ثبت عليه الحق : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

عميترو غائيت  يف سيتفر : أييتا عميترو ؟ فقييتل : زيد على عميترو ميتاالً ، فقلنيتا  أي الغائ  مسافة قصر ، فإذا ادعى
 .ت قصر فيه الصالة 

 .كأن يدعي ربلز يف حائل على ربٍل يف الرياض فإن القاضي يكم على الغائ  إذا تبا عليه احلق 

 .أحضر بينتك ، فإذا أحضرها فإنه يقضي عليه : فيقول القاضي للمدعي 

أن هنيتيتد بنيتيتا عتبيتيتة ادعيتيتا عليتيتى زوبهيتيتا أ  سيتيتفيان أنيتيته ال يعطيهيتيتا ووليتيتدها ميتيتا : لصيتيتحيحني مليتيتا تبيتيتا يف ا: قيتيتالوا 
 .(ا ي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف : )  فقال لها النبي يكفيهما باملعروف ، 

 .وهو غائ   فقد قضى عليه النيب : قالوا 

 :وهذا االستدالل فيه نظر ما وبهني 

 يكيتيتيتا غائبيتيتيتاً عيتيتيتا مكيتيتيتة بيتيتيتل كيتيتيتان يف مكيتيتيتة أتنيتيتيتاء هيتيتيتذا القضيتيتيتاء ، وهيتيتيتم ال يقوليتيتيتون أن أبيتيتيتا سيتيتيتفيان مل: الوبيتيتيته األول 
 .بالقضاء على الغائ  يف البلد 

 .مل يسأهلا البينة  أن هذا ما باب الفتوى وليس ما باب القضاء بدليل أن النيب : الوبه الثاين 

إىل أن الغائيت  ال ي قضيتى علييته ولذا فذه  بعض أهل العلم وهو رواية عا اإلمام أمحيتد وهيتو ميتذه  أ  حنيفيتة 
 .حىت يضر

قنال لعلني  أن النبني  –وهو كما قيتال  –مبا تبا عند أمحد وأ  داود والنسائي والرتمذي وحسنه : استدلوا 
، (ع كننالم اراننر فسننوف تنندري كيننف تقضننيخ ا تقايننى خليننك رجننالن فننال تقضنني لنن ول حتننى تسننم: ) 

 .يف هذ  املسألة  القول الراجرمنه ، وهذا هو والقاضي إذا حكم على الغائ  فإنه مل يسمع 
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إال أن تكون هناق ضرورة ، وتكون هناق قرائا قوية عند القاضي تقوي له أن املدعي ب  ق فحينئذ له أن يقضي 
 .ألن املوضع موضع ضرورة فله بينة والقرائا تدل على صدق قوله 

 .ذا تبا عليه احلق أن القاضي يكم على الغائ  إ: املشهور يف املذه  : إذن 

 لكا هل يلف املدعي أم ال ؟

 .يف الرياض : أيا خصمك فقال : ادعى زيد أنه اشرتى ما عمرو داراً و معه بينة على ذلك فقيل له 

لِّف زيداً أم ال ؟  فإذا قضى القاضي بالبينة على اخلصم ، فهل يسأل املدعي اليمني أم ال ؟ أي هل ي 

 :قوالن ألهل العلم 

لِّفيتيته ، ألن البينيتيتة عليتيتى امليتيتدعي وهيتيتذا هيتيتو امليتيتدعي فعلييتيته البينيتيتة : وهيتيتو املشيتيتهور يف امليتيتذه  : األول القيتيتول  أنيتيته ال ي 
 .وليس يف ذلك ذكر اليمني 

لِّفيته وذليتك احتياطيتاً حليتق الغائيت  ، وذليتك ألنيته يتميتل : وهيتو ميتذه  الشيتافعية : والقول الثاين يف امليتذه   أنيته ي 
جيعل احلق للغائ  ، كأن يبيعه هيتذ  اليتدار يف أول السيتنة مث يشيترتيها منيته يف آخيتر أن يكون قد طرأ بعد البينة ما 

السيتنة ، فاليتذي يف البليتيتد يضيتر شيتيتهوداً يشيتهدون أنيتيته قيتد باعيته هيتيتذ  اليتدار وهيتيتم صيتادقون يف شيتيتهادهتم وقيتد باعهيتيتا 
 .إيا  ، لكنه بعد ذلك باعها إىل ما اشرتاها منه 

والشيتيتهود هيتيتؤالء قيتيتد شيتيتهدوا عليتيتى القيتيترض وللغائيتيت  شيتيتهود يشيتيتهدون  أو أن يكيتيتون قيتيتد أقرضيتيته مث أربيتيتع إلييتيته ماليتيته ،
لِّفه   .على أنه أعاد املال فاحتياطاً حلق الغائ  فإن القاضي ي 

: مث هل ي طال  القاضي بكفيل للمدعي ، ألنه قد يكون احلق مع الغائ  ، فيتإذا ربيتع وأتيتى إىل القاضيتي وقيتال 
قاضيتيتي أن ليتيته احليتيتق ، فقيتيتد يكيتيتون امليتيتال قيتيتد ضيتيتاع ، فهيتيتل نضيتيتع  هيتيتذ  بينيتيتيت اليتيتيت تيتيتدل عليتيتى أن احليتيتق يل ، وتبيتيتا لل

 كفيالً أو رهناً أو حنو ذلك ؟

 :قوالن ألهل العلم 

 .أنه ال يوضع كفيل : املشهور يف املذه  

احتياطيتيتاً  وهنن ا هننو األظهننر –أنيتيته يوضيتيتع الكفييتيتل " وميتيتا هيتيتو ببعييتيتد : " قيتيتال صيتيتاح  اإلنصيتيتاف : والقيتيتول الثيتيتاين 
 .القول فواز القضاء على الغائ  وهو املشهور يف املذه  هذا كله على  –حلق الغائ  

وأيضاً على القول الذي تربَّح ما أن له أن يقضي إذا كانا هناق قرينة فكذلك يتاط حلق الغائيت  بيتاليمني و 
 .بالكفيل 

و مثل احلكم على الغائ  احلكم على غري املكلف و إذا حضر الغائ  و كلف ا خر فهو على حجتيته و كيتذا 
  املذه  املمتنع عا احلضوريف
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وخن ا عننى حايننر فنني البلنند غائننب عننن منلننس الحكننم وأتننى ببينننة لننم : ] قنال المؤلننف رحمننه اهلل تعننالى 
 [ تسمع الدعوى وي البينة 

عمرو يف البلد ، فهنا ال يسمع القاضي : أيا عمرو ؟ قال : ادعي على عمرو وهذ  بينيت ، قيل له : إذا قال 
 .م له ببينته حىت يضر اخلصم يف جملس القاضي وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم الدعوى وال يك

لكا إن كان هللتفياً أو امتنع ما اإلتيان جمللس القاضي فإنه يكم عليه ، فإنه إن كان هللتفياً فهو كاملسيتافر ، مث 
 .إن اختفاء  قرينة قوية على أنه ال حق له 

 .لقاضي يكم للعذر وإذا امتنع ما حضور جملس القاضي فا

إذا كان يف البلد فالبد ما إحضار  يف جملس القاضي ، وال يكم القاضي بالبينة حيتىت يضيتر اخلصيتم إىل : إذن 
 .اجمللس لكا إن امتنع ما احلضور أو اختفى فإن له حينئذ أن يكم 

 :استدراق 

 ؟نكر ذلك فهل ميكا منها يف الظاهرأإذا ادعا الزوبة أن هذا زوباً هلا وأتا ببينة تدل على أنه زوج هلا و 

 :قوالن ألهل العلم ومها قوالن يف املذه  

 .أن مي كَّا منها يف الظاهر ألن احلاكم قد حكم بألا زوبة له ، وعليه فيمكا منها يف الظاهر: القول األول 

، فهيتو ال ي قيتر هبيتذ  الزوبيتةبيتة ليته ، أنه ال ميكَّا منهيتا يف الظيتاهر ، وذليتك ألنيته ينكيتر أن تكيتون زو : والقول الثاين 
، ألنيتيته مقيتيترز عليتيتى نفسيتيته أنيتيته ال حيتيتق ليتيته يف هيتيتذ  امليتيترأة ، فيعاميتيتل بيتيتإقرار  يف حقيتيته ، وأميتيتا امليتيترأة وهنن ا هننو الصننحير 

 .فيثبا هلا ما يرتت  على ذلك حىت يفارقها و هو املذه 
 باب كتاب القايي خلى القايي

  ]لى القايي يقب  كتاب القايي خ [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   
 . إمجاعاً ، ألن احلابة تدعو إليه 

 . فإذا كت  القاضي إىل قاٍض آخر يف قضية لينفذها القاضي ا خر أو يف قضية ليحكم فيها ا خر 
فيأ  املدعي واملدعى عليه إىل القاضي وييتدىل امليتدعي ببينيتة ، وييتتم القاضيتي القضيتية مث يكيتم فيهيتا مث يكتيت  إىل 

حكميتيتا عليتيتى فيتيتالن بيتيتأن لفيتيتالن : رى أو يف البليتيتد نفسيتيتها ، يكتيتيت  إلييتيته حبكميتيته ، فيقيتيتول قيتيتاٍض آخيتيتر يف بليتيتد أخيتيت
 . عليه مائة ألف فنفذ هذا القضاءٍ  
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 . أو ادعى فالن على فالن أنه قد قذفه وأتى ببينة تدل على ذلك فحكما فلد  مثانني بلدة فنفذ ذلك 
فالن على أن فالناً قد أقرض فالناً كيتذا ، أو أو أن يكت  القضية وال يكم فيها ، فيكت  شهد عندي فالن و 

 . تبا عندي أن فالناً قد أقرض فالناً كذا و يكت  البينة : يقول 
 . أرسل إليه باحلكم لينفذ  : ففي الصورة األوىل 

تبيتا عنيتدي : " أو بقوليته " شيتهد عنيتدي فيتالن وفيتالن " فإنيته مل يكيتم سيتواء عيتربى بقوليته : وأما يف الصيتورة الثانييتة 
حكيتم ، للفيترق بيتني احلكيتم والثبيتوت ، فيتإن احلكيتم " تبا عنيتدي : " إن قوله : وال يقال " فالن على فالن أن ل

فيه أمر ولي يقتضي اإللزام وأما الثبوت فليس كذلك ومثل هذ  املسألة يتاج إليها فقد يكون القاضيتي يف هيتذا 
 . أقوى منه  البلد ضعيفاً ال يستطيع أن ينفذ احلكم فيكت  بالقضية لتنفذ ما قاضٍ 

أو أن يكون املدعى عليه ليته بالقاضيتي صيتلة قوييتة فيخشيتى إن نفيتذ احلكيتم أو حكيتم أن يرتتيت  عليتى ذليتك قطيعيتة 
 . رحم فريسل بالقضية إىل قاٍض أخر للمصلحة 

فاحلابة إذن تدعو إىل كتاب القاضي إىل القاضي وما مث فقيتد أمجيتع أهيتل العليتم عليتى صيتحة كتيتاب القاضيتي إىل 
 . القاضي 

 [ في ك  حق حتى الق ف ي في حدو  اهلل كحد الزنا ونحور  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

 . حىت القذف  –فالقضايا اليت تقبل فيها كتابه القاضي إىل القاضي هي كل حق أي ما حقوق آدمي 
 . اق فكل ما كان ما حقوق ا دميني فإن القاضي له أن يكت  بالقضية إىل القاضي ا خر وهذا باالتف

واسيتيتتثىن املؤليتيتف حيتيتدود اهلل كحيتيتد الزنيتيتا وحنيتيتو  ، فيتيتال تقبيتيتل فيهيتيتا كتابيتيتة القاضيتيتي إىل القاضيتيتي ، فيتيتال ييتيتل أن يكتيتيت  
 . القاضي قد شهد عندي أربعة شهود على أن فالناً قد زنا 

ضيتي إىل أللا ما حيتدود اهلل ، وحيتدود اهلل ينبغيتي فيهيتا السيترت وألن احليتدود تيتدرأ بالشيتبهات ، و كتابيتة القا: قالوا 
 . وهذا هو املشهور يف املذه  وهذا القول ضعيف  –القاضي فيها شبهة 

أن كتابيتيتة القاضيتيتي يف : و اختيتيتار شيتيتيس اإلسيتيتالم وهيتيتو ميتيتذه  الشيتيتافعية واملالكييتيتة وحكيتيتى رواييتيتة عيتيتا اإلميتيتام أمحيتيتد 
 . احلدود مقبولة 

 . وذلك ألنه ال فرق بني املسألتني  وما ذكرو  فهو ضعيف 
 . اهلل جي  فيها السرت  إن حدود: أما قوهلم 
 .  وليشهد ع ابهما طائفة من المؤمنين  : أنه قد يكون يف اإلظهار مصلحة وقد قال تعاىل : فاجلواب 

 . ن مصلحة كتابة القاضي إىل القاضي يف القضية أعظم ما هذ  املصلحة إمث 
 أن احلدود تدرأ بالشبهات ؟ : وأما قوهلم 
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أشيتيتبه ميتيتا تكيتيتون بشيتيتبهة كيتيتذب الشيتيتهود ، فيتيتإن الشيتيتهود يتميتيتل ميتيتنهم الكيتيتذب ، أن هيتيتذ  شيتيتبهة ضيتيتعيفة : فيتيتاجلواب 
 . ومع ذلك فإذا شهد شاهدان أن فالناً قد قتل فالناً عمداً فإن القتل يثبا مع أن الكذب بتمل 

 . كما تقدم يف كتاب احلدود   –فليس كل شبهة ينظر إليها ، بل البد أن تكون الشبهة قوية يدرأ هبا احلد 
 . لصحيح أن حدود اهلل كذلك أي يقبل فيها كتاب القاضي إىل القاضي ا: إذن 

 [ويقب  فيما حكم به لينف ر  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
قيتد حكميتا عليتى فيتالن : وهي أن يكت  القاضي إىل قاضٍي أخر باحلكم كيتأن يكتيت  ليته : هذ  الصورة األوىل 

فهنيتا يقبيتل هيتذا الكتيتاب وجييت  عليتى القاضيتي أن ينفيتذ  ، وذليتك  "بأن جيلد مائة بلدة ألنيته قيتد تبيتا علييته الزنيتا 
 . ألن حكم القاضي الزم فيج  تنفيذ  

 [وخن كان في بلٍد واحد  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
كيتيتأن يكتبيتيته قيتيتاٍض يف احملكميتيتة إىل قيتيتاٍض آخيتيتر يف احملكميتيتة نفسيتيتها أو يف بكميتيتة أخيتيترى يف البليتيتد ، أو أن يكتيتيت  

 . لينفذ وحنو ذلك و لو كانا يف بلد واحد ، لوبوب تنفيذ حكم القاضي  القضاةيس بعض القضاة إىل رئ
 [وي يقب  فيما ثبت عندر ليحكم به خي أن يكون بينهما مسافة قصر  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

اب إال أن وهيتي أن يكتيت  إىل قيتاٍض أخيتر فيميتا تبيتا عنيتد  ليتيحكم بيته فيتال يقبيتل هيتذا الكتيتيت: هيتذ  الصيتورة الثانييتة 
 . يكون بينهما مسافة قصر ، وأما إن كانا يف بلٍد واحد فال يقبل هذا الكتاب هذا هو املشهور يف املذه  

 . ومل أر دليالً يصار إليه يف هذ  املسألة 
 . أنه يقبل وهو أظهر ألن احلابة داعية إليه : وهو اختيار شيس اإلسالم : والقول الثاين يف املسألة 

يكيتيتم هبيتيتا ملصيتيتلحة ميتيتا املصيتيتام أو ليتيتدفع مفسيتيتدة ميتيتا املفاسيتيتد فريسيتيتل بالقضيتيتية إىل  مل   القضيتيتية وفقيتيتد تبيتيتا عنيتيتد
 . قاٍض أخر ليحكم فيها فال مانع ما صحة هذا الكتاب وقبوله 

أن الكتيتيتيتاب إىل قيتيتيتاٍض آخيتيتيتر ليتيتيتيحكم يقبيتيتيتل سيتيتيتواء كيتيتيتان بينهميتيتيتا مسيتيتيتافة قصيتيتيتر أم مل يكيتيتيتا بينهميتيتيتا : فاليتيتيتذي ييتيتيترتبح 
 . مسافة قصر 

ويننو  أن يكتنب خلنى قناٍض معنين ، وخلنى كن  منن يصن  خلينه كتابنه منن : ] رحمنه اهلل تعنالى  المؤلنف قال
 [قضاة المسلمين  

 . اتفاقاً 
فهنا قد كتيت  إىل قيتاٍض " إىل القاضي فالن   فالن ما القاضي: " فيجوز أن يكت  إىل قاٍض معني كأن يقول 

 . معني 
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ة املسيتيتلمني ، فهيتو بيتيتائز فيجيتوز عليتيتى التعييتني وجييتيتوز عليتيتى وجييتوز أن يكتيتيت  إىل كيتل ميتيتا يصيتل إلييتيته كتابيته ميتيتا قضيتا
 .التعميم 
وي يقبن  خي أن يبشنهد بنه القايني الكاتنب  ناهدين فيقنرأر عليهمنا ثنم : ] رحمنه اهلل تعنالى  المؤلنف قال

  [ا هدا أن ه ا كتابي خلى فالن ابن فالن ثم يدفعه خليهما : " يقول 
حكيتيتيتم أو مل يكيتيتيتا فيهيتيتيتا حكيتيتيتم فإنيتيتيته ييتيتيتأ  بشيتيتيتاهديا ويقيتيتيترأ عليهميتيتيتا فيتيتيتإذا كتيتيتيت  القاضيتيتيتي القضيتيتيتية سيتيتيتواء كيتيتيتان فيهيتيتيتا 

هذا كتيتا  فادفعيتا  إىل القاضيتي فيتالن ، فيتال ي قبيتل إال أن يشيتهد علييته القاضيتي شيتاهديا عيتدلني : الكتاب ويقول 
اشيتيتيتهدا أن هيتيتيتذا كتيتيتيتا  إىل فيتيتيتالن ابيتيتيتا فيتيتيتالن مث يدفعيتيتيته إليهميتيتيتا ، وهيتيتيتذا هيتيتيتو املشيتيتيتهور يف : ويقيتيتيترأ  عليهميتيتيتا مث يقيتيتيتول 

 . املذه 
أنه ال يشرتط أن يقرأ عليهما الكتاب ، : وهو مذه  مالك و رواية عا اإلمام أمحد : والقول الثاين يف املسألة 

 .هذا كتا  إىل القاضي فالن فإذا دفعا  إليه : بل يكفي أن يقول 
ن هيتيتيتذا أللميتيتا يشيتيتيتهدان أن هيتيتذا كتيتيتيتاب القاضيتيتي إلييتيتيته ، وهيتيتذا كيتيتيتاٍف ، فيتيتإن املقصيتيتيتود هيتيتو الشيتيتيتهادة عليتيتى أ: قيتيتالوا 

الكتاب هو كتيتاب القاضيتي األول إىل القاضيتي الثيتاين وإن مل يقيترأ عليهميتا ميتع ميتا يف القيتراءة ميتا ظهيتور شيتيء ميتا 
 .ما الذي قبله ه ا القول أصر األسرار و

و و أختيتيتار  الشيتيتيس بميتيتد بيتيتا إبيتيتراهيم و علييتيته وهيتيتو رواييتيتة عيتيتا اإلميتيتام أمحيتيتد واختييتيتار ابيتيتا القيتيتيم : والقيتيتول الثاليتيتث 
أي لييته عيترف أن هيتذا هيتو كتيتاب القاضيتي األول إلييته إوليتو مل يشيتهد علييته ميتا دام أن املكتيتوب أنه يصيتح : العمل 

 .قد عرف خطه
فإذا أتا  ما حائل أو ما الرياض كتاباً ما القاضي فالن وهذا هو خطيته وعلييته ختميته فإنيته يقبيتل ذليتك ، وذليتك 

 .حصل ذلك ألن املقصود هو العلم أو غلبه الظا أن هذا هو كتاب القاضي إليه ، وقد 
 . هيت . أ" إىل ا ن  وهذا هو عمل اخللفاء والقضاة واألمراء والع مَّال ما عهد النيب : " قال ابا القيم 

 .بعض ، وهذا هو الرابح يف هذ  املسألة  ىلإأي ألم يعتمدون على كت  بعضهم 
 باب القسمة

 .هي بعل الشيء أقساماً : : القسمة 
 .هو النصي  : والقسم 
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ي ينو  قسمة األمالك التي ي تنقسم خي بضنرر أو ر ِّ عنوض خي بريناء  [: المؤلف رحمه اهلل تعالى قال
  ]الشركاء 

إذا كان بني شريكني مال كأرٍض وحنوها ، فال جتوز قسمتها إن كانيتا ال تنقسيتم إال بضيترر أو بيترد ع يتوض ، فيتال 
 .جيوز قسمتها إال برضاء الشركاء 

 وما هو الضرر ؟
 : يتان عا اإلمام أمحد فيه روا

 .سم يف كل نصي  أو يف نصي  أحدمهاأن الضرر هو نقصان القيمة بعد الق:  ذه وهي امل:الرواية األوىل 
 .أن الضرر هو أالَّ ميكا االنتفاع هبا بعد القسم: والرواية الثانية 

ميتس ، وأربعيتة أمخاسيتها لألخيتر إذا كان االتنان يشرتكان يف أرض مساحتها مائتا ميترت ، إلحيتدمها اخل: صورة هذا 
ال ميكيتيتا فيتيت، فيتيتإذا قسيتيتمناها فيتيتإن نصيتيتي  صيتيتاح  اخلميتيتس يكيتيتون أربعيتيتني ميتيترتاً واألرض ليسيتيتا يف موضيتيتع جتيتيتاري ، 

ال جيوز القسمة إال برضا الشركيني وذلك لوبيتود الضيترر وهيتو أنيته ال ييتتمكا ميتا : االنتفاع هبا بعد ذلك فحينئذ 
 . االنتفاع هبا

كانيتيتا األرض تسيتيتاوي مائيتيتة أليتيتف ، ومسيتيتاحتها مخسيتيتمائة ميتيترتاً وإلحيتيتدمها اخلمسيتيتان ، إذا  : ومثيتيتال نقصيتيتان القيميتيتة 
وا خر له تالتة أمخاس ، فيتإذا قسيتمناها صيتار ليتألول مائتيتا ميترت ولآلخيتر تالمثائيتة ميترت وقيتد كانيتا األرض بكاملهيتا 

لتقسيتيتيم تسيتيتاوي مائيتيتة أليتيتف ، ونصيتيتي  صيتيتاح  اخلمسيتيتني فيهيتيتا أربعيتيتون ألفيتيتاً ، وا خيتيتر نصيتيتيبه سيتيتتون ألفيتيتاً وبعيتيتد ا
أقيتيتوى  –فيميتيتا يظهيتيتر  –أصيتيتبحا املائتيتيتا ميتيترت ال تسيتيتاوي إال تالتيتيتني ألفيتيتاً فقيتيتد تضيتيترر بيتيتذلك لنقصيتيتان القيميتيتة وهيتيتذا 

 . وذلك لثبوت الضرر ألن هذا نوع ضرر 
هيتو أن تيتنقص قيميتة قسيتم أحيتدمها  –ال جتوز قسمة األمالق اليت ال تنقسم إال بضيترر والضيترر يف املشيتهور : إذن 

 . عملو عليه البعد القسمة 
أعيتيتيتا ا خيتيتيتر مخسيتيتيتة آالف أو عشيتيتيترة آالف : أي ال ميكننيتيتيتا أن نقسيتيتيتم حيتيتيتىت نقيتيتيتول ألحيتيتيتدمها ( : أو رد عيتيتيتوض ) 

 . لتكون القسمة عادلة فال يلزم أحدمها بالقسمة بال رضا ، بل البد ما الرضا 
 . قسمة الرتاضي : وهذا هو النوع األول ما القسمة وهو 

 . فال جتوز القسمة إال بالرضا فمىت ما كان يف القسمة ضرر أو رد عوض 
 . املشهور يف املذه  ، وعليه فيشرتط فيها الرضا وفيها خيار اجمللس أللا بيع  يفوتكون القسمة هنا بيع 
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 [كالدور الص ار : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
غري ضرر ورد عوض  ميلكان شقة فيها تالل غرف وهلا محام واحد ومطبس واحد فال متكا القسمة ما: فمثاًل 

 . 
 [والحمام والطاحون الص يرين  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

فإذا كان لكل منها غرفة واحلمام مشرتق بينهما فأردنيتا قسيتمته فيتإذا هيتو ميترت يف نصيتف ميترت فيتال ميكيتا " احلمام " 
 . أن يقسم ما غري ضرر ، فإنه ال جيوز إال بالرضا 

وله دار خاصة به  فإذا كانا هذ  الدار صغرية " بالرحى " ا يف السابق هو ما يسمى عندن" والطاحون " 
 . والرحى كذلك فال ميكا القسمة إال برضا الشريكني

واألرض التي ي تنعدل ب جزاء وي قيمنة لبنناٍء أو بئنٍر فني بعضنها : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
] 

ا احلجيتارة الثابتيتة أو فيهيتا بعيتض البنيتاء أو فيهيتا بئيتر ، كأن تكون األرض مساحتها مخسمائة مرت ، وفيها شيء م
باألبزاء وكان لكل واحد فيها النصف ، فلو أعطينا كل واحد مائتني ومخسني مرتاً لكا يف  لتعدتوال ميكا أن 

قسم أحدمها بئر واألخر ليس يف قسمه بئر ، أو يف قسم أحدمها ببل واألخر ليتيس فييته ذليتك ، فليسيتا قسيتمة 
بيتيتاألبزاء أو بالقيميتيتة بيتيتأن يكيتيتون يف هيتيتذا اجلانيتيت  بئيتيترز يسيتيتاوي مائيتيتة وهنيتيتا بئيتيتر كننيتيتا أن نعيتيتدل بينهميتيتا عادليتيتة فيتيتال مي
 . يساوي مائة
 [فه ر القسمة في حكم البيع وي ينبر من امتنع من قسمتها  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

 . أللا يف حكم البيع ويشرتط يف البيع الرتاضي 
 ( . ي يرر وي يرار : )  -اً حيث كان ضرر  - ولقوله 

ما داما األرض ال ميكننا أن نقسمها بيننا ، وال يرضيتى أحيتدنا بالنصيتي  األقيتل ، فاطليت  : " فإن قال أحدمها 
 أن تباع األرض و آخذ نصييب ما القيمة فهل يلزم ا خر بذلك أم ال ؟ 

و كيتيتيتذا ليتيتيتو طليتيتيت   فيتيتيتإن احليتيتيتاكم جييتيتيترب  أن ا خيتيتيتر يليتيتيتزم بيتيتيتذلك ، ليتيتيتدفع ضيتيتيتر ر الشيتيتيتراكة فيتيتيتإن أ  أن يبييتيتيتع: اجليتيتيتواب 
 .اإلبارة

 [وأما ما ي يرر وي ر  عوض في قسمته : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
 . هذ  قسمة اإلببار ، فال يشرتط الرضا فيها ألنه ال ضرر وال رد عوض يف قسمته 

 [كالقرية والبستان  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
 . اتنني فاقتسماها فهذا صحيح  فلو كانا هناق قرية بني
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 [والدار الكبيرة  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

 . كأن تكون الدار فيها عشرة غرف وفيها جملسان وفيها مطبخان ومحامان ، فقسما بينهما فهذا صحيح 
 . أي اليت ميكا أن تقسم قسمة عادلة : والدار الكبرية 
 [ألرض  وا: ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

 . كأن تكون هلما أرض مساحتها ألف مرت ، فيأخذ كل واحد مخسمائة مرت فهذا بائز 
 [والدكاكين الواسعة   : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

مخسيتة يف مخسيتة يل ، ومخسيتة : كأن يكون هلما يف السوق دكان مسيتاحته عشيترة أمتيتار يف مخسيتة أمتيتار ، فيقيتول 
 . اراً فهذا بائز ويكون يف هذ  القسمة إببار يف مخسة لك و يضع بينهما بد

والمكي  والمنو ون منن جننس واحند كاأل هنان واأللبنان ونحوهنا  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
] 

 . كاألرز وحنو ذلك ، فهذ  مكيلة أو موزونة ، ميكا قسمتها قسمة عادلة وال ضرر وال رد عوض 
 [الشريك قسمتها أجبر ارار عليها   خ ا طلب: ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

 . أي على القسمة ألنه ال ضرر وال رد عوض وهي مشرتكة بينهما 
 [وه ر القسمة خفرا  ي بيع  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

فهذ  القسمة ليسا بيعاً وإمنا هي أفيتراز أي متيييتز حيتق كيتل ذي حيتق منهميتا ، ففيهيتا متيييتز حيتق كيتل واحيتد منهميتا 
وليتذا كانيتا إببيتاراً ، وإذا قسيتما بينهميتا فيتال يثبيتا  –كميتا تقيتدم   –، وعلييته فيتال يشيترتط فيهيتا الرضيتا  عا ا خر

 . خيار أللا ليسا بيعاً وإمنا هي إفراز 
و ينننو  للشننركاء أن يتقاسننموا ب نفسننهم وبقاسننم ينصننبونه أو : ] رحمننه اهلل تعننالى  المؤلننف قننال

 [س لوا الحاكم نصبه 
أن يتقامسوا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه أو يسألوا احلاكم نصبه ، ألن احليتق : إلببار فيجوز للشركاء يف قسمة ا

 . هلم ويشرتط أن يكون القاسم عاملاً بالقسمة ليوصل احلقوق إىل أهلها 
و  و النراجرو يكفي قاسم واحيتدز إال أن يكيتون ميتع تقيتو  فيتال يكفيتي الواحيتد بيتل ال بيتد يف املشيتهور ميتا أتنيتني ، 

القيم أنه يكفي الواحد ألنه ما باب اخلرب و هو ظاهر اختيار شيس اإلسالم و الشيس بميتد بيتا  هو اختيار ابا
 إبراهيم

 [وأجرته على قدر األمالك  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
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فيتيتأبرة هيتيتذا القاسيتيتم تكيتيتون عليتيتى الشيتيتركاء بقيتيتدر أمالكهيتيتم ؛ ألليتيتا مؤنيتيتة مليتيتك فكانيتيتا بقيتيتدر  ، كميتيتا ليتيتو كيتيتان هنيتيتاق 
 .، و لو شرط خالفه فالشرط باطل و هو املشهور يف املذه ينهما فنفقته بقدر األمالق عبد مشرتق ب
 [فإ ا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال

فيتيتإذا اقتسيتيتموا  –احليتيتاكم نصيتيتبه  –أو بقاسيتيتم ينصيتيتبونه أو سيتيتألوا  –يف قسيتيتمة اإلببيتيتار  –فيتيتإذا اقتسيتيتموا بأنفسيتيتهم 
ا القسمة ، وذلك ألن القسمة بينهميتا قسيتمة إببيتار ورضيتامها مل يكيتا معتيترباً يف األصيتل فكيتذلك على ذلك لزم
 . بعد القسمة

 . وإذا كانا قد نصبا حاكماًٍ عاملاً بالقسمة فكما لو حكما بينهما قاضياً فيلزمهما كذلك 
ذلك أي تليتيتزم القسيتيتمة فيتيتإذا كانيتيتا قيتيتد تراضيتيتيا عليتيتى ذليتيتك فكيتيت: وإذا كيتيتان قيتيتد قسيتيتما بينهميتيتا القسيتيتمة ميتيتا غيتيتري قاسيتيتم 

 . أللما قد تراضيا على ذلك 
 . فال يلزمه الرضا  القسمة بائزة : وأما إذا مل يرتاضيا فال ؛ ألنه قد يقول أحدمها 

 [وكيف اقترعوا جا  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال
 . وغري ذلك باألوراقبأي كيفية اقرتعوا باز ذلك سواء كان ذلك باحلصى أو 

 . رضا كل واحد منهما هبذا النصي  فوضعوا القرعة بينهما فخربا ألحدمها فيلزم ا خرفإذا مل ي
وال شك أنه ليس املراد أن يكون أحدمها غامناً أو غارماً بل املقصود إلما ابتهدا يف التسوية ، وما أبل ألما 

 . و ا خر غارماً فال جيوز ذلك  قد خيتلفان يف اختيار النصي  وضعا القرعة بينهما وأما إذا كان أحدمها غامناً 
 باب الدعاوى والبينات

 .  ولهم فيها ما يدعون  : الطل  قال تعاىل : بفتح الواو وكسرها مجع دعوى وهي يف اللغة : الدعاوى 
 . فهي إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غري  أو ذمته : وأما يف االصطالح 

 . ار يل ، والدار بيد ربل آخر ، فهي دعوى هذ  الد: مثالً : كأن يقول 
 . يف ذمته يل عشرة آالف ، فهي دعوى : أو يقول 

 ما أظهر احلق وأبانه كالشاهد فالشاهد يظهر احلق ويبينه : فهي مجع بينة وهي : أما البينات 
منن خ ا سنكت تنرك والمندعى علينه منن خ ا سنكت لنم : المندعي: ] رحمنه اهلل تعنالى المؤلف قال  
 [ترك  ي

 . يع  مع املطالبة 
 . ف ، مث سكا زيد عا الدعوى فإنه يرتق ألن احلق له ا دعى زيد على عمرو أن يف ذمته له عشرة افإذا 

 . وأما املدعي عليه وهو عمرو يف هذا املثال ، فإذا سكا فإنه ال يرتق 
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 . وقيل غري ذلك 
 وفيه تعريفات أخرى . هو املطَال  فاملدعي هو املطال  ، واملدعى عليه : واضح وتعريفهما 

 [وي يصر الدعوى واإلنكار خي من جائز التصرف : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال  
 . هو احلر املكلف الرشيد وقد تقدم ذلك يف كتاب البيع : بائز التصرف 

 أي يف املال  فال تسمع دعوا  –دعى العبد ادعى السفيه غري الرشيد أو ادعى ابا سبع سنني أو افإذا 

 . وكذلك إنكار  فكما لو مل ينكر ، فال يسمع إنكار  
سمع دعوا  وال يسمع إنكار  ، وذلك ألنه قول يف املال ، وغري بائز التصيترف ال قيتول ليته يف امليتال ، تال : إذن 

 . والدعوى واإلنكار ، قول يف املال 
 .ق و حدو يستثىن ما ذلك إنكار السفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطال

 [وخ ا تداعيا عيناً بيد أحدهما فهي له مع يمينه  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال  
هيتي مليتا هيتي بييتد  وهيتو عميترو : إذا كان عمرو عند  أرض يزرعها فيتادعى زييتد علييته أن هيتذ  األرض ليته ، فنقيتول 

 . مع ميينه 
ما تبا يف : ودليله . اك  الراحلة مع ميينه ولو أن رباًل راك  راحلة فادعى ربل أن هذ  الراحلة له ، فهي لر 

الناس بدعواهم ي عى ناس  مناء رجنال وأمنوالهم ولكنن اليمنين  ىلو يعط: ) قال  الصحيحني أن النيب 
 . املطال  : يع  ( على المدعى عليه 

ليتك أي وأمجيتع أهيتل العليتم عليتى ذ و فييته ضيتعف( البينة على المدعي واليمين على منن أنكنر : ) ويف البيهقيتي 
 . على أن البينة على املدعي واليمني على ما أنكر 

 [خي أن تكون له بينة فال يحلف  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال   
 . هذ  بينيت وأحضر ما يشهد له ، فإنه يكم هبا وال يلف أي املدعي : فإذا قال املدعي 

 . احلال ، فإن احلال يشهد ألا له وإمنا حكمنا هبا يف املسألة السابقة ملا هي بيد  لشاهد 
 . لكا لو كان احلال يشهد ألا ليسا له ، فحينئذ يكم هبا ملا يشهد له احلال 

خر قد حسر رأسه يف الشيتارع فتحاكميتا إلينيتا ، وأحيتدمها عليتى آ إذا وبدنا ربالً معه عمامة بيد  و: مثال ذلك 
مها معروف أنه ال خيرج على هذ  الصفة ، فإننا حنكم خر حاسر الرأس ، وكال ا رأسه عمامة ويف يد  عمامة و

أي حلاسيتر اليترأس  –قيتول ليته ن بالعمامة ملا كان حاسر الرأس ، وإن كانا العماميتة ليسيتا بييتد  لشيتاهد احليتال و
 حلف ألا لك إ –
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ى به أنيته ليته إال أن يعيتارض ذليتك قرينيتة ظيتاهرة ، وذليتك ألن اليميتني يف بانيت  أقيتو  ىواألصل أن ما يف يد  املدع
 . يف يد  بانبه أقوى فعليه اليمني " وهي العمامة " املدعيني ، ففي املثال املتقدم ، ما لبس املدعى به 

  -:ومثال آخر 
 . دعى أنه له فإنه يكم به للمرأة مع ميينها ادعى شيئاً مما خيتص بالنساء ا لو أن ربالً طلق امرأة ، و

وطبعيتيتيتاً يوبيتيتيتد ا ن يف هيتيتيتذا الوقيتيتيتا  –عيتيتيتا امليتيتيترأة أليتيتيتا هليتيتيتا والعكيتيتيتس بيتيتيتالعكس فليتيتيتو كانيتيتيتا اليتيتيتدعوى يف سيتيتيتيارة فاد
فإننيتا حنكيتم هبيتا للربيتل  –االستمارات اليت يكت  فيها اسم ماليتك السيتيارة ، لكيتا لنفيترض أن هيتذا ليتيس مبوبيتود 

 . مع ميينه إال أن تأ  املرأة ببينة 
 [هما بينة أنها له منوخن أقام ك  واحد : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال  
أن تكيتيتون هنيتيتاق أرض يزرعهيتيتا زييتيتد ، فيتيتادعى عميتيترو أليتيتا ليته وأحضيتيتر بينيتيتة ، وأحضيتيتر زييتيتد بينيتيتة أيضيتيتاً ، فتعارضيتيتا كيت

 عندنا البينات فلما حنكم ؟ 
 [قضي للخارج ببينة ول ت بينة الداا  : ] رحمه اهلل تعالى  المؤلف قال  

 . و الداخل ففي املثال املتقدم حنكم هبا لعمرو ألنه هو اخلارج ، ولغا بينة زيد وه
 يفميتا كيتان امليتدعى بيته فهيتو ليتيس امليتدعى بيته يف ييتد  ، وأميتا اليتداخل اليتذي هبيتا للخيتارج وهيتو امليتدعي  ىفإذن يقض

 . يد  ، فإن بينته تلغى 
ألن البينة يف بن  املدعي ، فالبينة على املدعي واليمني عليتى ميتا أنكيتر ، فالبينيتة إمنيتا تسيتمع ميتا امليتدعي : لوا قا

 . ا املدعى عليه كعدمها ، وعلى ذلك فوبودها م
زييتيتادة عليتيتم ألنيتيته ناقيتيتل عيتيتا األصيتيتل فاخليتيتارج هيتيتو الناقيتيتل عيتيتا األصيتيتل ؛ ألن  –أي ميتيتع اخليتيتارج  –وألن معيتيته : قيتيتالوا 

 . لا ملا هي بيد  أاألصل 
وقال اجلمهور وهو اختيار الشيس بمد با عبد الوهاب رمحه اهلل ، واختيتار  الشيتيس بميتد بيتا إبيتراهيم أنيته يقضيتي 

 .  هبا للداخل
لشيتيتاهد احليتيتال ، فيتيتإن شيتيتاهد احليتيتال ييتيتدل عليتيتى أليتيتا لليتيتداخل ، والبينتيتيتان تعارضيتيتتا فتسيتيتاقطتا ، فكلميتيتا ليتيتو مل : قيتيتالوا 

 . كم ملا هي بيد  حيكا هلما بينة وعليه ف
وأما كون البينة يف بن  امليتدعي يف األدليتة الشيترعية فيتألن األصيتل أال يكيتون يف القضيتايا إال بنييتة واحيتدة ، : قالوا 

إال ببينيتيتة ، فجانبيتيته أقيتيتوى وأميتيتا امليتيتدعي فلميتيتا    خيتيتر دعيتيتوا نيتيت  امليتيتدعى علييتيته اكتفينيتيتا بيمينيتيته ومل نقبيتيتل ميتيتا اولقيتيتوة با
 . كان بانبه أضعف اشرتطنا البينة 
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عيتارض باألصيتل ، فيتإن األصيتل أليتا مليتا هيتي يف مة علم فهذا دوأما ما ذكرمتو  ما أن يف دعوى املدعي زيا: قالوا 
 .  يد  ، وهذا أقوى ما هذا النقل

كما هيتو   –أحد الطرفني فإنا حنكم له مع ميينه حتا يد الصحيح أن البينتني إذا تعارضتا وكان املدعى به : إذن 
 .  -مذه  اجلمهور 
 . به حتا يديهما مجيعاً  ىفإذا كان املدع

 . هما قد أخذ بزمام الراحلة فهنا ال تربيح منكأن يأ  اتنان إىل قاٍض براحلة كل واحد 
ربح الراكيتيت  ألن ييتيتد  نيتيتخيتيتذ بزمامهيتيتا فإنيتيتا آكيتيتأن يكيتيتون أحيتيتدمها راكبيتيتاً للراحليتيتة وا خيتيتر : حيتيتدمها أقيتيتوى فليتيتو كيتيتان أ

 . أقوى 
 خرى فما احلكم ؟ ان ال مزية ألحدمها على األتخذ بزمام الراحلة ، فاليدان مشرتكآفإن كليهما : أما هنا 
، و إن نكيتيتيتل أحيتيتيتدمها فهيتيتيتي بينهميتيتيتا نصيتيتيتفني  إن كيتيتيتان ال بينيتيتيتة ألحيتيتيتدمها فإننيتيتيتا حنلفهميتيتيتا مجيعيتيتيتاً ، و علهيتيتيتا: اجليتيتيتواب 

 .لآلخر بيمينه
 . احلفا وتناصفا : هما بينة فكذلك أي نقول منوإن كان لكل واحد 

ألن بينيتة كيتل واحيتد منهميتا   –ىل كل واحد منهما ببينة دأي حيث أ –أننا ال حنلفهما : والقول الثاين يف املسألة 
 . كثر تاج إىل اليمني وهو قول األحنتثبا النصف فال 

أننيتا نقيترع  –أي حيث  مل يأتييتا ببينيتة ، أو أتيتى كيتل واحيتد منهميتا ببينيتة  –يهما توعا اإلمام أمحد يف املسألتني كل
 . بينهما فما خربا القرعة له فإنه يلف فيكون بانبه أقوى 

 . نقوي بان  أحدمها بالقرعة : فعلى هذا القول 
ا وهيتيتذا الدابيتيتة حتيتيتا ييتيتد  وهيتيتذا الدابيتيتة حتيتيتا ييتيتد  فليتيتيس أحيتيتدمها فهيتيتذا ليتيته بينيتيتة وهيتيتذا ليتيته بينيتيتة قيتيتد تعارضيتيتتا فتسيتيتاقطت

 –خيتر فكيتذلك آخيتر ، وكيتذلك إذا كانيتا الدابيتة ليسيتا عنيتد أحيتد منهميتا بيتل هيتي عنيتد شيتخص  مربحاً عليتى ا
رع بينهما فما خربا القرعة له كان بانبه أقيتوى إذن بان  كل واحد منهما يساوي بان  األخر فحينئذ يق

 . يف هذ  املسألة  القول الراجرهو هذا و فحينئذ نقول له احلف ، 
أن رجلننين تننداعيا عيننناً ولننيس ألحنندهما : )  -واحليتيتديث صيتيتحيح  –ميتيتا تبيتيتا يف سيتيتنا أ  داود : وييتيتدل علييتيته 

 . ( أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها  بينة ف مرهما النبي 
ا ييتيتد أحيتيتيتدمها بيتيتيتدليل قصيتيتيتة فهيتيتذان اليتيتيتربالن اختصيتيتيتما يف عيتيتني وليتيتيتيس ألحيتيتيتدمها بينيتيتيتة ، كميتيتا أن العيتيتيتني ليسيتيتيتا حتيتيتيت

بعيتيتل البينيتة عليتيتى احلضيترمي مليتيتا كانيتيتا األرض بييتد الكنيتيتدي ويزرعهيتا ، أميتيتا هنيتيتا  احلضيترمي والكنيتيتدي فيتإن النيتيتيب 
 . به حتا يد أحدمها ، فلما كان األمر كذلك ربح بان  ما خربا القرعة له  ىفليس املدع
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يف  ملسيتي  أن ربليتني اختصيتما إىل النيتيب ويف سنا البيهقي ومراسيل أ  داود بإسناد صيتحيح عيتا سيتعيد بيتا ا
( اهلل يقضني بينكمنا : ) أن يقرتعيتا وقيتال  شيء فجاء كل واحد منهما بشيتهود عليتى ع يتدَّة ا خيتر فيتأمر النيتيب 

 . وله شاهد مرسل عا سليمان با يسار ومراسيل سعيد با املسي  صحيحه عند أهل العلم 
بالقرعيتة وقيتال  خر فقضى النيتيب د عدول بعدد شهود ا نه قد باء كل واحد منهما بشهو أففي هذا احلديث 

 . وهو استهام على اليمني كما يف احلديث األول فليس فيه إال تقوية بان  أحدمها ( واهلل يقضي بينكما : ) 
الصحيح ما ذه  إليه اإلمام أمحد يف رواية عنه وألما إن كانا العني حتا ييتديهما وليتيس ألحيتد منهميتا : إذن 

نقرع  –حينئذ  –كل واحد منهما بينة أو كان األمر كذلك لكا العني ليسا حتا يد أحد منهم فإنا بينة أو ل
 . احلف فإن حلف فإنه يأخذ العني : بينهما وما خربا له القرعةو نقول له 

 : عندنا حاالت : إذن 
فإنيتا حنكيتم بيتالعني مليتا دعى ربل عليتى أخيتر أن هيتذ  العيتني اليتيت حتيتا ييتد  ليته وال بينيتة ليته اإذا : احلالة األوىل  -1

 . احلف كما يف حديث احلضرمي والكندي وهو تابا يف صحيح مسلم : هي يف يد  ونقول له 
أن تكون العني ليسا حتا يد أحد منهما أو حتا ييتديهما مجيعيتاً ، وال بينيتة ألحيتدمها عليتى : احلالة الثانية  -2

هيتذا يف أصيتح  –لقرعيتة ليته فإنيته يليتف خر أو لكيتل واحيتٍد منهميتا بينيتة فحينئيتذ نقيترع بينهميتا وميتا خربيتا اا 
 . أقوال أهل العلم

  -:ويف تعارض البينتني مسألتان 
 : املسألة األوىل  -1

 هل ي ربح بني البينتني أو ال ؟ 
 . أو أشهر فهل يربح أم ال أكثر فإذا كانا إحد البينتني شهودها 

 . فهي حجة منهما بينة  أنا ال نربح أحدمها على األخرى ألن كالً : مذه  اجلمهور 
 . ربح أحدامها على األخرىنخر بشاهديا فإن البينتني متعارضتان ال فلو باء أحدمها مبائة شاهد ، وباء ا 

وكذلك لو أتى أحيتدمها بشيتهود مشيتهوريا بالعداليتة وأتيتى ا خيتر بشيتهود عيتدول لكيتنهم ليسيتوا عليتى دربيتة الشيتهود 
 . األول فإنا ال نربح 

一-  أنا حنكم بالبينة اليت هي أربح : هو قول هلل َرَّجَّ يف مذه  أمحد وهو مذه  مالك و : والقول الثاين . 
وهذا أظهر كأدلة الشرع ، فإن أدلة الشرع كل دليل مبفرد  حجة لكا ملا تعارضا األدليتة وأمكننيتا الرتبيتيح فإننيتا 

 . نربح ، فكذلك البينات هنا 
 . دعيني وألن ما معه بينة أقوى فإن بانبه أقوى واليمني يف بان  أقوى امل
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 . الرابح أن البينات إذا تعارضا فإنه يقدم األربح : إذن 
وال شك أن هذا القول قوي حيث كان الربحان ظاهراً ، أميتا أن ييتدخل يف ذليتك شيتيء ميتا التالعيت  بيتالرتبيح 

 . ي فليس هذا هو املراد ، لكا املراد أن يكون الرتبيح ظاهراً بيناً حىت ال يتهم القاضي فاخل
وجناء كن  واحند منهمنا بشنهو  عندول : ) القيتول ميتا تقيتدم يف حيتديث سيتعيد بيتا املسيتي  فيتإن فييته ويقوي هيتذا 
 . خر أي على عدد شهود ا( ار على عدة ار

  -:املسألة الثانية  -2
 . أن البينة املتقدمة مقدمة على البينة املتأخرة : املشهور يف املذه  

سيتنتني وهيتذا ليته شيتاهدان يشيتهدان أن األرض لفيتالن  فإذا كان ألحدمها شاهدان يشهدان أن األرض لفيتالن قبيتل
 . ن قدم البينة املتقدمة : قبل سنة ، قالوا 

 . تعارضها فيه البينة املتأخرة  الألن البينة املتقدمة تثبا امللك يف زما : قالوا 
 رقيتي ميتا احلنابليتةوالقول الثاين يف املسألة وهو أحيتد القيتولني يف ميتذه  الشيتافعي وهيتو ظيتاهر كيتالم اخل

 . أن البينتني متساويتان 
 . ألن البينة املتأخرة تثبا ملكاً حادتاً : قالوا 
 . قالا البينة احلادتة أنه ميلكه منذ سنة هببة ما زيد فإن البينة األوىل تطرح ألنه ال تعارض لو ولذا 

نيته مليتك ليته قبيتل سيتنة ثبيتا أنإذا قالا البينة املتأخرة حنا ال نقول إنه قد وهبيته أو حنيتو ذليتك لكيتا : لكا الكالم 
ا ملكاً قدمياً ، وال شيتك أن إتبيتات املليتك احليتادل أقيتوى ميتا تثبفهذ  البينة تثبا ملكاً حادتاً ، والبينة املتقدمة 

 .إتبات امللك القد  
 .وهذا دليل يقتضي تربيحها فال أقل ما أن يقتضي التساوي : قالوا 
هذ  وحينئيتٍذ يكونيتا متسيتاويني ، ومل أَر قيتائالً يقيتول بتقيتد  أن هذ  العلة تعارض بتلك العلة ، فهذ  تدفع : يع  

 .البينة احلادتة 
ا عليتيتيتى التسيتيتاوي كميتيتيتا هيتيتيتو أحيتيتيتد القيتيتولني يف ميتيتيتذه  الشيتيتيتافعي وهيتيتيتو ظيتيتاهر قيتيتيتول اخل رقيتيتيتي ميتيتيتا ميتيتيتالصيتيتحيح أل: إذن 

 .احلنابلة 
 

 آله وصحبه أجمعينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


